Zápis
z 21. zasedání ZO Záhoří konaného ve čtvrtek dne 06.06.2013 od 19.00 hodin v zasedací
místnosti OÚ Záhoří.
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: Mgr.Ludmila Klavíková, p. Milena Formánková
Zapisovatel: p. Petr Kápl
PROGRAM
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Rozpočtové opatření č. 3/2013
4. Prodej pozemků v k.ú. Svatonice
5. Smlouva o věcném břemenu s E.ON ČR
6. Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ
7. Fond na obnovu a údržbu kanalizace
8. Neinvestiční akce, dotace a granty
9. Různé, diskuse
10. Závěr
JEDNÁNÍ
1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce František Valvoda.
2. Starosta provedl kontrolu usnesení z 20. zasedání ZO.
Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z 20. zasedání ZO.
Hlasování:

pro
proti
9
0
Usnesení č. 259/2013 bylo schváleno.

zdržel se
0

3. ZO projednalo rozpočtové opatření č. 3/2013.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
9
0
0
Usnesení č.260/2013 bylo schváleno.
4. ZO projednalo záměr prodeje a prodej pozemků ve Svatonicích.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje po zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. číslo 432/1
ostatní plocha o výměře 487 m2 a parc.č.st.68/2 o výměře 20 m2 v k.ú. Svatonice cenu 200,Kč/1m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
9
0
0

Usnesení č. 261/2013 bylo přijato.
5. Byla projednána smlouva o věcném břemenu s E.ON ČR.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
pro umístění betonového stožáru na pozemku parc. č. 962/9 v k.ú. Horní Záhoří a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
9
0
0
Usnesení č.262/2013 bylo schváleno.
6. ZO projednalo hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Záhoří.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Záhoří za rok 2012 ve výši
7.950,33 Kč a jeho rozdělení takto: do fondu odměn – 1.000,-Kč
do rezervního fondu – 6.950,33 Kč
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
9
0
0
Usnesení č. 263/2013 bylo schváleno.
7. ZO odložilo na příští zasedání projednání fondu na obnovu a údržbu vodovodu a
kanalizace.
8. ZO projednalo investiční akce na rok 2013. Ze čtyř podaných žádostí o dotaci z grantů JčK
byla schválena pouze 1 akce – Rekonstrukce rybníka v Jamném.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o stavu všech akcí v letošním roce a
schvaluje smlouvu o poskytnutí grantu na „Rekonstrukci rybníka v Jamném“ a pověřuje
starostu jejím podpisem. Výše dotace je 165.000,- Kč a podíl vlastních prostředků je
203.468,- Kč.
Dále schvaluje pokračování v úpravě chodníčků na hřbitově v Záhoří.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
9
0
0
Usnesení č. 264/2013 bylo schváleno.

9. Různé
- ZO projednalo dotaz Ing. Koláře ohledně pozemků v Jamném
- jako další bod byla projednána žádost o výměně pozemku v k.ú. kašina Hora – bude
rozhodnuto na příštím zasedání ZO.
- byla projednána žádost farního úřadu v Záhoří o příspěvek na stan v hodnotě 8.500,- Kč.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje finanční příspěvek na zakoupení stanu pro farní úřad Záhoří
ve výši 4.000,- Kč.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
6
0
3
Usnesení č. 265/2013 bylo schváleno.

- ZO projednalo žádost klubu Radost, Wolkerova 22, Prostějov o příspěvek.
Návrh na usnesení: ZO neschvaluje příspěvek Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, klub Radost z Prostějova.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
9
0
0
Usnesení č. 266/2013 bylo schváleno.
- ZO bylo starostou informováno o zprávě krajské hygienické stanice o bezplatném provedení
vzorků vody ze studní zasažených povodněmi. Obyvatelstvo bylo informováno
prostřednictvím obecního rozhlasu.
- ZO schválilo pomoc dobrovolných hasičů v Putimi.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje vyslání a pomoc dobrovolných hasičů Záhoří do obce
Putim, která byla na Písecku povodněmi nejvíce postižena.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
9
0
0
Usnesení č. 267/2013 bylo schváleno.
- ZO projednalo zadávací dokumentaci stavby „Zateplení budovy ZŠ Záhoří“
Návrh na usnesení: ZO schvaluje zadávací dokumentaci stavby Zateplení ZŠ a MŠ Záhoří
zpracované v rozsahu ustanovení hlavy IV zákona č.137/2006 S b., o veřejných zakázkách ve
znění pozd. předpisů a v souladu s podmínkami poskytovatele dotace SFŽP – prioritní osa 3:
Udržitelné využívání zdrojů energie (FS) a Veřejnou zakázku na stavební práce ve
zjednodušeném podlimitním řízení v zastoupení STAVEBNÍ PORADNOU, spol.s r.o. České
Budějovice – dle mandátní smlouvy.
Hlasování:

pro

proti

9

0

zdržel se
0

Usnesení č. 268/2013 bylo schváleno.
Na závěr starosta poděkoval za účast a jednání ve 22.10 hodin ukončil.

Starosta: František Valvoda

Zapsal: Petr Kápl

ověřovatelé zápisu: Milena Formánková
Mgr.Ludmila Klavíková

