Zápis
z 27. zasedání zastupitelstva obce Záhoří konaného ve čtvrtek dne 6.2.2014 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni: dle prezenční listiny 9 členů ZO a 6 občanů
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: Ing. David Malát, Jan Kocourek
Zapisovatel: Petr Kápl
PROGRAM
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Smlouva s E.ON Distribuce ČR
4. Projednání připojení obce ke kampani „Vlajka pro Tibet“
5. Ukončení pronájmu a žádost o pronájem hospody v Jamném
6. Dotace a granty, akce 2014
7. Různé, diskuse
8. Závěr
JEDNÁNÍ
1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce František Valvoda.
2. Starosta provedl kontrolu usnesení z 26. zasedání ZO – vzato na vědomí
3. Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu s E-ON Distribuce Česká republika – uložení kabele NN na
pozemku parc. č. 771/2, 768/1 a 770/1 v katastrálním území Jamný.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
9
0
0
Usnesení č. 307/2014 bylo schváleno.
4. Zastupitelstvo obce projednalo žádost spolku Lungta, Praha o projednání připojení se
k mezinárodní kampani „Vlajka pro TIBET“.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
5
0
4
Usnesení č. 308/2014 bylo schváleno.

5. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o ukončení pronájmu a žádost o nový pronájem
hospody v Jamném.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí žádost o ukončení pronájmu hospody v Jamném
k 28.2.2014 a vyhlašuje záměr o pronájem tohoto zařízení.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
9
0
0
Usnesení č. 309/2014 bylo schváleno.
6. Starosta podal informaci o podaných žádostech o dotaci z grantů Jč kraje – oprava
sociálního zařízení v tělocvičně a Opravu hrobu padlých vojínů na hřbitově a dále žádost o
dotaci na Rekonstrukci vytápění v ZŠ Záhoří podanou na MPO.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje podání žádostí o dotaci z grantů Jihočeského kraje na
„Rekonstrukci sociálního zařízení v tělocvičně Záhoří“, „Opravu hrobu padlých vojínů“,
„Rozšíření hasičské zbrojnice v Záhoří“ a „Rekonstrukci požární nádrže v Kašině Hoře“. Dále
schvaluje podání žádosti o dotaci na „Rekonstrukci vytápění v ZŠ Záhoří“ z Programu
EFEKT 2014 – MPO.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
9
0
0
Usnesení č. 310/2014 bylo schváleno.
7. Různé
a) starosta informoval ZO o provedení výběru projektanta na realizační projekt k výběrovému
řízení na „Rekonstrukci vytápění v ZŠ Záhoří“ – cena 92.800,- Kč včetně DPH.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zprávu o výběru dodavatele na realizační projekt
„Rekonstrukce vytápění ZŠ Záhoří“ a dále schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele
stavby.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
9
0
0
Usnesení č. 311/2014 bylo schváleno.
b) Dále starosta předložil ZO prováděcí projekt na úpravu dvou přechodůpro chodce
v Horním Záhoří.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele akce Horní Záhoří
Rekonstrukce přechodů – Bezpečné přechody pro chodce“.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
0
Usnesení č. 312/2014 bylo schváleno.
c) ZO projednalo žádost paní Koktové z Kašiny Hory o příspěvek 5.000,- Kč na žáka 1.třídy
ZŠ Záhoří od 1.11.2014 po vyřízení papírové dokumentace.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje příspěvek 5.000,- Kč na žáka 1.třídy pro dítě v pěstounské
péči paní Lenky Koktové.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
9
0
0

Usnesení č. 313/2014 bylo schváleno.
d) Žádosti ČČK Záhoří a SDH Jamný o finanční příspěvek na činnost byly odloženy.
e) Zastupitelstvo obce projednalo žádost o pronájem nebytového prostoru v budově DPS
Záhoří pro poskytování kosmetických služeb.
Návrh na usnesení: ZO vyhlašuje záměr na pronájem nebytového prostoru v budově DPS
záhoří pro poskytování kosmetických služeb, pedikúry a masáží.
Hlasování:

pro

proti

9

0

zdržel se
0

Usnesení č. 314/2014 bylo schváleno.

DISKUSE:
1. Pan Svatonský kriticky vystoupil se záležitostí neschválení prodeje obecního pozemku u
truhlárny v Záhoří – obecní cesta, dále ohledně kanalizace na II. obvodu U kapličky, dále
zmínil přeliv rybníka a kanalizaci v Dolním Záhoří a další věci. Na všechno mu bylo
odpovězeno, zastupitelstvo připomínky vzalo na vědomí.
2. Pan Slabý ze Svatonic – cyklotrasu, na kterou byla dotace a vynaloženy obecní finanční
prostředky, používá z 90% AGRO družstvo Záhoří, proč obecní cestu v minulosti dalo ZD do
dražby, když je obecní. Dále požaduje přimontování vývěsky do Svatonic, vyčistit vpusť,
opravit obecní chalupu na návsi. Na vše požaduje písemnou odpověď – zajistí starosta.
8. Na závěr starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20:05 hodin ukončil.

Zapsal: Petr Kápl

starosta: František Valvoda

ověřovatelé zápisu: Ing. David Malát
Jan Kocourek

