Zápis 3/18 ze zasedání Zastupitelstva obce Zhoř ze dne 23.07.2018
23.07.

_________________________________________________________
Zasedání ZO se konalo na OÚ ve Zhoři od 119.00 hodin.
Zasedání řídila starostka obce.
Přítomni:
Ing. R. Nohejlová, M.Trpková, Ing. J. Brož, J. Janda, Fr. Kořánek, Vl. Švehla,
Švehla J. Záruba
Zapisovatel: M. Trpková
Návrh na ověřovatele zápisu: Ing. J. Brož
Brož, J. Janda
Návrh byl přijat, pro - 7.
Starostka
tarostka zahájila jednání, přivítala přítomné a konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
1. Rozpočtová opatření
2. Žádost o koupi pozemků v k. ú. Osletín a k. ú. Blehov
3. Žádost o prodej pozemků v k. ú. Březí
4. Poptávkové řízení na dodava
dodavatele
tele stavby Oprava komunikace Zbislav
Zb
5. Vyhláška o místním poplatku č. 1/2018
6. Mimořádná odměna dle § 76 zákona o obcích
7. Smlouva o zřízení věcného břemene
8. Příspěvky pro SDH
9. Informace z obce
Diskuse

Program byl přijat, pro – 7

Usnesení č. 23/2018:
ZO Zhoř bere na vědomí rozpočtov
rozpočtové opatření č. 4/2018 v příjmech ve výši 139.460 Kč a ve výdajích ve
výši 139.460 Kč dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.
pro – 7,, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 24/2018:
ZO Zhoř bere na vědomí rozpočtov
rozpočtové opatření č. 5/2018 v příjmech ve výši 67.317 Kč a ve výdajích ve
výši 10.998,50 Kč dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.
pro – 7,, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 25/2018:
ZO Zhoř bere na vědomí rozpočtov
rozpočtové opatření č. 6/2018 v příjmech ve výši 40.528 Kč a ve výdajích ve
výši 37.865 Kč dle přílohy č. 3 tohoto zápisu.
pro – 7,, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 26/2018:
ZO Zhoř nesouhlasí s prodejem pozemků parc. č. 375/2, parc. č. 373, parc. č. 375/13, parc. č. 374, parc. č.
375/8, vše v k. ú. Osletín a pozemku
u parc. č. 30/4 v k. ú. Blehov ve vlastnictví obce Zhoř a nesouhlasí ani
s jejich výměnou.
pro – 7,, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 27/2018:
ZO Zhoř souhlasí s koupí pozemků v k. ú. Březí: parc. č.1340/2 – trvalý travní porost o výměře 286 m2
za cenu 10 Kč/1 m2, parc. č. 1345/4 – ostatní plocha o výměře 260 m2 zaměřeného dle geometrického
plánu č. 113/2017 za cenu 10 Kč/1 m2, parc. č. 1340/5 – orná půda o výměře 482 m2 zaměřeného dle
geometrického plánu č. 111/2017 za cenu 20 Kč/1 m2. ZO souhlasí s úhradou faktur
fa
za zaměření těchto
pozemků dle přílohy
řílohy č. 4 tohoto zápisu.
pro – 7,, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 28/2018:
ZO Zhoř souhlasí s přijetím dotace z POV Jihočeského kraje ve výši 2300 tis. Kč na akci „Oprava
komunikace Zbislav“ a s provedeným poptávkovým řízením na dodavatele této stavby. ZO Zhoř
rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky účastníka STRABAG a.s., Na Bělidle
le 198/21, 150 00 Praha 5,
5 IČ
60838744 za nejnižší nabídnutou cenu 530.290,73 Kč včetně DPHaa pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy o dílo.
pro – 7,, proti – 0, zdržel se – 0
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Usnesení č. 29/2018:
ZO Zhoř vydává obecně závaznou vyhlášku obce Zhoř č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
odpadů Sazby
poplatků se nemění.
pro – 7,, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 30/2018:
ZO Zhoř schvaluje mimořádné
ádné odměny pro členy ZO Zhoř dle § 76 odst. 1 zákona o obcích za splnění
zvláště významného úkolu obce – vybudování vodovodu v obci Blehov. Odměna se poskytuje pro
každého člena ZO Zhoř dle přílohy č. 5 tohoto zápisu.
pro – 7,, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 31/2018:
ZO Zhoř schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene čč. PI-014330049417/001
014330049417/001 mezi obcí Zhoř a E.ON
Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za účelem umístění distribuční soustavy –
nového kabelového vedení NN na poze
pozemku parc. č. 1612 v k. ú.Březí pro stavbu „VN
„
Kamýk, Staňkov,
s. Hrazany: OP268-ÚO906“.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 32/2018:
ZO Zhoř souhlasí s vyplacením příspěvků pro SDH Zhoř ve výši 1000 Kč, pro SDH Zbislav ve výši 1000
Kč, pro SDH Blehov ve výši 1000 Kč a pro SDH Březí ve výši 2000 Kč (ženy a muži) za reprezentaci obce
Zhoř při hasičském cvičení v Blehově dne 12.05.2018.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Informace z obce:
 V sobotu 27. října 2018 se od 14 hodin koná v kulturním domě ve Zhoři posezení pro důchodce a
přátele obce, hraje PIŇA KOLÁDA.

Zasedání ZO bylo ukončeno ve 21.00
.00 hod.
Zapsala:

M. Trpková

____________________
Ing. Romana Nohejlová
starostka obce

Ověřili:

Ing. J. Brož

___________

J. Janda

___________

