Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 19.2.2015 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Záhoří
Přítomni: p. Kápl, Ing, Kaněra, Ing. Kožmín, p. Opava, p. Volf, Ing. Malát, Mgr. Klavíková,
p.Valvoda
Omluveni: Ing. Formánek
Neomluveni: --Zapisovatel: Milada Káplová
Ověřovatelé: Ing. Malát, Mgr. Kožmín
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Projednání komunitního plánu sociálních služeb ORP Písek
4) Žádost o schválení daru pro ZŠ a MŠ Záhoří
5) Žádost o zřízení věcného břemene č.PI-01-4330030164/001 s E-ON Distribuce a.s.
6) Rozpočtové opatření č. 11/2014
7) Žádost na pronájem rybníka Jamenská Pazderna
8) Záměr na pronájem pozemku Jamenská Pazderna
9) Žádost o příspěvek Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Písek
10) Žádost o příspěvek spolku Lungta – vlajka pro Tibet
11) Žádost o nové projednání úpravy místní komunikace – stavební obvod Za kapličkou
12) Diskuse, různé
13) Závěr
Hlasování:

PRO
8

ZDRŽEL SE

PROTI
0

0

1)Schůzi zahájil a řídil starosta obce Petr Kápl, dále určil jako ověřovatele tohoto zápisu Ing. Davida
Maláta a Ing. Ladislava Kožmína, dále zapisovatelkou zápisu určil pí. Miladu Káplovou.
2)Starosta obce provedl kontrolu usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.12.2014
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z 2. zasedání ZO.
3)Starosta obce předložil zastupitelstvu k projednání Komunitní plán sociálních služeb ORP Písek,
který určuje směr, jakým se sociální služby na území Písecka budou v následujících letech ubírat.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Komunitní plán sociálních služeb ORP Písek.
.
4)Starosta obce předložil zastupitelstvu žádost ZŠ a MŠ Záhoří na schválení přijetí daru v hodnotě
1.900,00 Kč. Jedná se o policovou skříň od p. Říhy.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo žádost ZŠ a MŠ Záhoří a schválilo přijetí policové
skříně v hodnotě 1.900,00 Kč od p. Říhy.
Hlasování:

PRO
8
Usnesení č. 42/2015 bylo schváleno.

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

5)Starosta obce předložil zastupitelstvu smlouvu č. PI-01-4330030164/001, o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce a.s. na parc.č. 771/2, 768/1 a 770/1 v k.ú. Jamný, ve vlastnictví obce Záhoří,
zapsané na LV č. 1.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu č. PI-01-4330030164/001, o
zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce a.s. na parc.č. 771/2, 768/1 a 770/1 v k.ú. Jamný, ve
vlastnictví obce Záhoří, zapsané na LV č. 1, zároveň pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Hlasování:

PRO
8
Usnesení č. 43/2015 bylo schváleno.

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

6)Starosta obce předložil zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 11/2014.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2014.
7)Na základě záměru pronájmu schváleného na 2. zasedání ZO dne 16.12.2014 usnesením č.35/2014
starosta obce předložil žádost pana Pavla Housky, Jamný čp. 46, na pronájem rybníka na Jamenských
Pazdernách č. parc. 612/10 v k. ú. Jamný o výměře 2.840 m2.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem rybníka na Jamenských Pazdernách č. parc.
612/10 v k.ú. Jamný o výměře 2.840 m2 za částku 1.200 Kč ročně a zároveň pověřuje starostu obce
uzavřením pachtovní smlouvy od 1.3.2015.
Hlasování:

PRO
8
Usnesení č. 44/2015 bylo schváleno.

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

8)Starosta obce předložil návrh na vyhlášení záměru obce o pronájmu pozemku na Jamenských
Pazdernách č. parc. 612/12 v k. ú. Jamný - trvalý travní porost o výměře 1.834 m2.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o pronájmu pozemku na Jamenských
Pazdernách č. parc. 612/12 v k. ú. Jamný - trvalý travní porost o výměře 1.834 m2.
Hlasování:

PRO
8

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Usnesení č. 45/2015 bylo schváleno.
9)Starosta obce předložil žádost o příspěvek Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory
o.p.s., pracoviště Písek.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce žádost projednalo a rozhodlo tento bod odložit na příští zasedání
zastupitelstva obce. Dále pověřilo starostu obce zjištěním podrobnějších informací o činnosti této
organizace.
Hlasování:

PRO
8
Usnesení č. 46/2015 bylo schváleno.

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

10)Starosta obce předložil žádost o připojení se k mezinárodní kampani spolku Lungta – „Vlajka pro
Tibet“.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo žádost spolku Lungta – „Vlajka pro Tibet“ a
rozhodlo, že se obec k této kampani nepřipojí.
Hlasování:

PRO
8
Usnesení č. 47/2015 bylo schváleno.

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

11)Starosta obce předložil žádost občanů o nové projednání úpravy místní komunikace – stavební
obvod „Za kapličkou“. Jedná se o připojení nových nemovitostí k inženýrským sítím, výstavba
veřejného osvětlení a komunikace. Projektová dokumentace existuje, stavební povolení je již propadlé.
Současně podal informaci o jednání s manželi Matějkovými, kteří mají oplocenou část pozemku obce
v tomto obvodu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo žádost občanů ze stavebního obvodu „Za kapličkou“
a rozhodlo v 1. fázi zrevidovat projekt na výstavbu rodinných domků „Za kapličkou“ z roku 2004
podle platných předpisů. Poté se bude dále projednávat za jakých podmínek a v jakém rozsahu budou
provedeny úpravy v tomto stavebním obvodu.
Hlasování:

PRO
8
Usnesení č. 48/2015 bylo schváleno.

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

12)Diskuse
- Starosta předložil zastupitelstvu poptávku na nákup nového vozu pro účely obce - dle
„Směrnice č. 9 – pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu“.
Byly poptány firmy Karel Frolík – AUTOSERVIS a AUTO KÁPL s.r.o. na osobní automobil
Škoda Roomster a Škoda Fabia III Combi.
Cenová nabídka:
Škoda Roomster
Škoda Fabia III. Combi
Karel Frolík – AUTOSERVIS
277.300,00 Kč
270.000,00 Kč
AUTO KÁPL s.r.o.
301.200,00 Kč
298.800,00 Kč
Po podrobném prozkoumání těchto možností, bylo upuštěno od modelu Škoda Roomster,
protože končí výroba těchto vozů.
V druhém kole byly poptány firmy Karel Frolík – AUTOSERVIS, VEROLD Strakonice s.r.o.
a AUTOSERVIS NOVOTNÝ s.r.o. – na osobní automobil Škoda Fabia III. Combi a Škoda
Rapid Fresh Active.
Cenová nabídka:
Škoda Fabia III. Combi
Škoda Rapid Fresh Active
Karel Frolík – AUTOSERVIS
273.550,00 Kč
268.900,00 Kč
VEROLD Strakonice s.r.o.
284.400,00 Kč
293.600,00 Kč
AUTOSERVIS NOVOTNÝ s.r.o.
285.400,00 Kč
291.600,00 Kč
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo cenovou nabídku z druhého kola a rozhodlo schválit
nákup osobního automobilu Škoda Rapid Fresh Active od firmy Karel Frolík – AUTOSERVIS za
cenu 268.900,00 Kč a stávající osobní automobil Škoda Fabia bude dán na protiúčet za cenu
22.000,00Kč. Zároveň pověřuje starostu obce podepsáním kupní smlouvy a smlouvy o výkupu.
Hlasování:

PRO
8
Usnesení č. 49/2015 bylo schváleno.

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

-

Starosta obce informoval zastupitele o setkání starostů s představiteli Jihočeského kraje, které
se uskutečnilo v pátek 13. února 2015. Na setkání bylo mimo jiné řečeno, že v letošním roce
dojde k rekonstrukci vozovky v úseku Horní Záhoří – Vrcovice.

-

Dále starosta informoval zastupitelstvo o novelizaci vyhlášky č. 321/2014 ze dne 16. prosince
2014 o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů.

-

Likvidace biologicky rozložitelných komunálních odpadů bude v obci řešena částečně
vybavením domácností kompostéry, zajištěním svozů a likvidace oprávněnou firmou. Obec je
povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování pro biologické odpady rostlinného původu,
a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku. Vše bude řešeno tak, aby
náklady na likvidaci bioodpadů byly pro obec co nejnižší. Zároveň bude upravena obecně
závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

-

Starosta obce informoval o jednání s ředitelkou Katastrálního úřadu v Písku o opravě
pozemkové evidence => převod pozemků z k.ú. Svatonice do k.ú. Horní Záhoří. Část
stavebního obvodu „Za kapličkou je místní částí Svatonice, po této opravě by byla součástí
místní části Horní Záhoří.

-

Starosta seznámil zastupitelstvo s instalací nového zabezpečení budovy obecního úřadu a
tělocvičny, které umožní kontrolovat, kdo do budovy vstoupil a na jak dlouhou dobu.

-

Starosta dále zastupitelstvo seznámil s možností podání žádostí na koupi komunální techniky
z OPŽP. Výzva má být vyhlášena 4-6/2015, se zaměřením na snížení emisí stacionárních
zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek,
s alokací 2,5 mld. Kč a předpokládanou výši dotace 90%.

-

Starosta obce předložil zastupitelstvu k projednání LXV. výzvu Ministerstva životního
prostředí k podání žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 7 – Rozvoj infrastruktury pro
environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu – úprava dětských hřišť a zahrad
v přírodním stylu při mateřských školách. Podpora se týká projektů zpracovaných podle
principů uvedených v publikaci MŽP „Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu“. Žádosti o
podporu jsou přijímány od 23. února 2015 do 23. března 2015.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje podání žádosti z výš uvedeného
programu na rekonstrukci hřiště u mateřské školy.
Hlasování:

PRO
8
Usnesení č. 50/2015 bylo schváleno.

PROTI
0

13)Starosta obce v 19.10 hodin zasedání zastupitelstva obce ukončil.

Ověřovatelé:
Ing. David Malát

……………………..

Ing. Ladislav Kožmín

……………………..

ZDRŽEL SE
0

