Zápis 4/19 ze zasedání Zastupitelstva obce Zhoř ze dne 24. 4. 2019

_________________________________________________________
Zasedání ZO se konalo na OÚ ve Zhoři od 19.00 hodin.
Zasedání řídila starostka obce.
Přítomni:
Ing. R. Nohejlová, M.Trpková, Ing. J. Brož, Fr. Kořánek, P. Kuchta, Ing. Švehla
Omluveni: J. Záruba
Zapisovatel: M. Trpková
Návrh na ověřovatele zápisu: Ing. Švehla, Ing. Brož
Návrh byl přijat, pro - 6.
Starostka zahájila jednání, přivítala přítomné a konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
1. Rozpočtová opatření
2. Darovací smlouvy pro SDH + příspěvek
3. Bezplatná ekologická likvidace olejů
4. Doplnění obecně závazné vyhlášky obec Zhoř č. 1/2015 o odpadech
5. Cena vodného pro obce Zhoř a Blehov
6. Informace z obce
Diskuse

Program byl přijat, pro – 6

Usnesení č. 10/2019:
ZO Zhoř bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 ve výdajích ve výši 273.613 Kč dle přílohy č. 1 tohoto
zápisu.
pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 11/2019:
ZO Zhoř schvaluje rozpočtové opatření č. 4 ve výdajích ve výši 526.000 Kč dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.
pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 12/2019:
ZO Zhoř
1. schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi obcí Zhoř a SDH Zhoř na finanční dar v částce
11.920 Kč a pověřuje starostku obce jejím podpisem,
2. schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi obcí Zhoř a SDH Blehov na finanční dar v částce
19.680 Kč a pověřuje starostku obce jejím podpisem,
3. schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi obcí Zhoř a SDH Zbislav na finanční dar v částce
8.040 Kč a pověřuje starostku obce jejím podpisem,
4. schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi obcí Zhoř a SDH Březí na finanční dar v částce
3.000 Kč a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 13/2019:
ZO Zhoř
1. schvaluje zřízení sběrných nádob – popelnic pro sběr použitých olejů z domácností a jejich
umístěním v obcích Zhoř, Blehov, Březí a Zbislav u nádob pro sběr tříděných odpadů. Občané jsou
povinni použitý olej slít do PET lahve a vhodit do popelnice určené pro sběr oleje.
2. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb mezi obcí Zhoř a firmou Libor Černohlávek,
Jakub 38, 285 33 Církvice, IČO 16539184 na bezplatné umístění a obsluhu nádob na použitý jedlý olej a
na bezplatnou likvidaci tohoto odpadu. ZO pověřuje starostku obce podpisem smlouvy dle přílohy č. 3
tohoto zápisu a zajištěním informovanosti občanů.
pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
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Usnesení č. 14/2019:
ZO Zhoř schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Zhoř č. 1/2019, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška obce Zhoř č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zhoř
dle přílohy č. 4 tohoto zápisu.
Usnesení č. 15/2019:
ZO Zhoř stanovuje cenu za vodné v obci Zhoř pro rok 2019 na částku 40 Kč/1m3. S každým
odběratelem vody v obci Zhoř bude uzavřena nová Smlouva o dodávce vody dle platné legislativy –
vzor smlouvy v příloze č. 5 tohoto zápisu.
pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 16/2019:
ZO Zhoř stanovuje cenu za vodné v obci Blehov pro rok 2019 na částku 51 Kč/1m 3.
pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

Informace z obce:
 V sobotu 4. května 2019 ve 12 hodin startuje ve Zhoři Pochod od kapličky ke kapličce.
 V sobotu 18. května 2019 od 13 hodin se ve Zhoři koná hasičské cvičení (louka nad kaplí, cesta
směrem k Zaluží).
Zasedání ZO bylo ukončeno ve 21.00 hod.
Zapsala:

M. Trpková

______________________
Ing. Romana Nohejlová
starostka obce

Ověřili:

Ing. Švehla

___________

Ing. Brož

___________

