Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 26. 3.2015 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Záhoří
Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát, p. Opava,
p.Valvoda, p. Volf,
Omluveni:
--Neomluveni: --Zapisovatel: Milada Káplová
Ověřovatelé: Ing. Kaněra, p.Volf
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Žádost o příspěvek na činnost Českého svazu chovatelů ZO Záhoří
4) Informace o činnosti Českého svazu chovatelů ZO Záhoří Ing. Jambura, p. Ťupa
5) Projednání obecně závazné vyhlášky 1/2015 obce Záhoří
6) Rozpočtové opatření č. 1, 2, 3/2015
7) Žádost na pronájem pozemku 612/12 v k. ú. Jamný na Jamenských Pazdernách
8) Záměr na pronájem garáže na parcele č. 92 v k. ú. Horní Záhoří u Písku
9) Žádost o příspěvek Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Písek
10) Diskuse, různé
11) Závěr
Hlasování:

PRO
9

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

1)Schůzi zahájil a řídil starosta obce Petr Kápl, dále určil jako ověřovatele tohoto zápisu Ing. Václava
Kaněru a p. Jana Volfa, dále zapisovatelkou zápisu určil pí. Miladu Káplovou.
2)Starosta obce provedl kontrolu usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce ze dne 10. 2. 2015.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z 3. zasedání ZO.
3)Starosta obce předložil zastupitelstvu žádost ČSCH ZO Záhoří o příspěvek na činnost organizace ve
výši 30.000,00 Kč (částečnou splátku půjčky na zakoupení pozemků) dle přílohy.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost ČSCH ZO Záhoří o příspěvek na
činnost organizace ve výši 30.000 Kč (částečnou splátku půjčky na zakoupení pozemků) dle přílohy.
Hlasování:

PRO
9

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Usnesení č. 51/2015 bylo schváleno.
4) Předseda Českého svazu chovatelů ZO Záhoří Ing. Josef Jambura a jednatel Pavel Ťupa informovali
zastupitelstvo obce o činnosti organizace, jejich spolupráci s rakouskými chovateli z St. Florianu, SZŠ
v Písku a jejich plány do budoucna. Dvě budovy, které mají k dispozici na provoz a organizaci výstav
jsou zastaralé a kapacitně nestačí, rekonstrukce jsou pro ně velmi nákladně, proto zakoupili pozemek
na okraji Záhoří se záměrem postavit novou provozní budovu a výstavní halu. Připomněli, že jejich
organizace slaví v letošním roce 55. let od založení. Slíbili, že pomohou obci v jednáních se zástupci
St. Florianu o partnerství.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o činnosti Českého svazu chovatelů ZO Záhoří

.

5) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce rozpočtová opatření č. 1, 2, 3/2015.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1, 2, 3/2015.
6) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce Obecně závaznou vyhlášku č.1/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem. Podrobně informoval o zajištění svozu a likvidace biologicky
rozložitelných komunálních odpadů a umístění kontejnerů na tento odpad.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2015 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. dubna 2015 a ruší
Obecně závaznou vyhlášku o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem ze dne
1.května 1998.
Hlasování:

PRO
9

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Usnesení č. 52/2015 bylo schváleno.
7)Na základě záměru o pronájmu, schváleného na 3. zasedání ZO dne 10. února 2014 usnesením
č.45/2015 (záměr byl vyvěšen na úředních deskách OÚ Záhoří od 8.3.2015 do 25.3.2015). Starosta
obce předložil žádost pana Petra Gemrota, Horní Záhoří čp. 70, 398 18 Záhoří a paní Ivety Peterkové,
Petrovice 127, 262 55 Petrovice, na pronájem pozemku ve vlastnictví obce Záhoří, zapsaný na LV č.1
na Jamenských Pazdernách, č. parc. 612/12 travní porost v k. ú. Jamný o výměře 1.834 m2.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo jednotlivé žádosti a rozhodlo pronajmout výše
uvedený pozemek č. parc. 612/12, travní porost v k.ú. Jamný o výměře 1.834 m2 za částku
4.000,00Kč ročně panu Petru Gemrotovi, bytem Záhoří, Horní Záhoří 70 a zároveň pověřuje starostu
obce uzavřením nájemní smlouvy od 1. 4. 2015.
Hlasování:

PRO
9

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Usnesení č. 53/2015 bylo schváleno.
8)Starosta obce předložil návrh na vyhlášení záměru obce o pronájem nemovitosti ve vlastnictví obce
Záhoří, zapsané na LV č. 1, na st. parcele č. 92 v k. ú. Horní Záhoří u Písku.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje záměr o pronájmu nemovitosti ve
vlastnictví obce Záhoří, zapsané na LV č. 1, na st. parcele č. 92 v k. ú. Horní Záhoří u Písku za
podmínek: minimální nájemné 400,- Kč/měsíčně, přednost má žadatel s trvalým pobytem v obci
Záhoří, jako druhé kritérium v případě více žadatelů s trvalým pobytem v obci je výše měsíčního
nájemného.
Hlasování:

PRO
9

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Usnesení č. 54/2015 bylo schváleno.
9)Starosta obce opětovně předložil žádost o příspěvek Jihočeského centra pro zdravotně postižené a
seniory o.p.s., pracoviště Písek, která byla odložena na minulém zasedání. Doplnil zastupitelstvu
informace o činnosti tohoto centra.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo žádost a rozhodlo žádost o příspěvek zamítnout.
Hlasování:

PRO
9
Usnesení č. 55/2015 bylo schváleno.

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

10)Diskuse, různé
-

Starosta obce informoval zastupitele o jednání na Městském úřadu Písek, odboru výstavby a
územního plánování, o tom, v jaké fázi je tvorba nového územního plánu Obce Záhoří.
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu vyvoláním jednání se zástupci Zastupitelstva obce Dolní
Novosedly ohledně řešení dlouholetého problému s místní částí Třešně, k. ú. Chrastiny.

-

Dále starosta informoval zastupitelstvo o převodu pozemků pod chodníky u silnice směrem na
Dolní Záhoří od Jihočeského kraje. Smlouvy jsou podepsány, byl dán návrh na vklad do
katastru nemovitostí. V jednání je převod pozemků pod chodníky u komunikace I/29
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

-

Starosta obce informoval o pokračujícím jednání s ředitelkou Katastrálního úřadu v Písku o
opravě pozemkové evidence => převod pozemků z k. ú. Svatonice do k. ú. Horní Záhoří u
Písku.

-

Starosta informoval zastupitelstvo o podání žádosti o dotaci na rekonstrukci hřiště u mateřské
školy v rámci Prioritní osy 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání,
poradenství a osvětu – úprava dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských
školách.

-

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 výší dotace 90%.

-

Dále starosta zastupitelstvo seznámil s přípravou projektu na dotaci z OPŽP - zadal pořízení
tepelného auditu na budovu tělocvičny základní školy.

-

Poté informoval zastupitele o jednání s MUDr. Kuchtovou o rozšíření ordinačních hodin.

13)Starosta obce v 20.15 hodin zasedání zastupitelstva obce ukončil.
Ověřovatelé:
Ing. Václav Kaněra

……………………..

p. Jan Volf

……………………..

