Zápis
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří konaného ve čtvrtek dne 18. dubna od 19.00
hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.
Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů ZO
Omluveni: p. Kocourek
Neomluveni: Ověřovatelé zápisu: ing. Malát, ing. Kaněra
Zapisovatel: Petr Kápl
PROGRAM
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Rozpočtové opatření č. 2/2013
4. Smlouvy o věcném břemenu s E.ON ČR
5. Smlouva o výpůjčce s EKO-KOM – výměna smlouvy
6. Žádosti o finanční příspěvek – ČČK, SDH, Farní úřad
7. Zateplení ZŠ, rekonstrukce motorestu, oprava cyklotrasy
8. Schválení dodavatele na II. etapu opravy chodníků
9. Výjimka pro Základní školu na školní rok 2013/2014
10. Aktualizace směrnice o veřejných zakázkách
11. Žádost o odkup pozemku parc. č. st. 68/2 a 432/1 v k.ú. Svatonice – zveřejnění záměru
12. Různé, diskuse
13. Závěr
JEDNÁNÍ
1. Zasedání zahájil a řídil starosta František Valvoda.
2. Starosta provedl kontrolu usnesení z 19. zasedání ZO.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
8
0
0
Usnesení č. 245/2013 bylo schváleno.
3. ZO projednalo rozpočtové opatření č. 2/2013
Návrh na usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
8
0
0
Usnesení č. 246/2013 bylo schváleno.
4.a) ZO projednalo smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON
Distribuce, a.s. České Budějovice – „Rekonstrukce VTL RS Záhoří“.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi obcí Záhoří a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice na pozemcích KN 636/2, 973/1,

712/14, 712/35 v k.ú. Horní Záhoří pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy spočívající v umístění plynovodního potrubí na části zatížených nemovitostí.
Hlasování:

pro
proti
8
0
Usnesení č. 247/2013 bylo schváleno.

zdržel se
0

b) ZO projednalo smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON
Distribuce, a.s., České Budějovice týkající se plynovodní přípojky v Dolním Záhoří.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi obcí Záhoří a E.ON Distribuce a.s. České Budějovice na pozemku parc.č. 962/1 a 969/2
v k.ú. Horní Záhoří pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající
v umístění plynovodní přípojky na části zatížených nemovitostí.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
8
0
0
Usnesení č. 248/2013 bylo schváleno.
c) Byla projednána smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON
Distribuce a.s., České Budějovice týkající se plynové přípojky.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi obcí Záhoří a E.ON Distribuce a.s. České Budějovice na pozemku parc.č. 980/1 v k. ú.
Horní Záhoří pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající
v umístění plynovodního potrubí na části zatížené nemovitostí.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
8
0
0
Usnesení č. 249/2013 bylo schváleno.
5. ZO projednalo smlouvu o výpůjčce s AOS EKO – KOM, a.s.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje smlouvu o výpůjčce s AOS EKO – KOM a.s., která se týká
bezplatné výpůjčky sběrných nádob na papír.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
8
0
0
Usnesení č. 250/2013 bylo schváleno.
6. Dále byly projednány tyto žádosti o finanční příspěvek:
a) ČČK Záhoří – žádá o příspěvek o 10.000,- Kč na činnost
b) SDH Záhoří – žádá o 20.000,- Kč na vybavení a činnost
c) Farní úřad Záhoří – žádá o 15.000,- Kč na stan
Návrh na usnesení: ZO schvaluje finanční příspěvek pro
a) ČČK Záhoří ve výši 10.000,- Kč
b) SDH Záhoří ve výši 20.000,- Kč
c) Farní úřad Záhoří ve výši bude projednána na příštím zasedání
Hlasování.
pro
proti
zdržel se
8
0
0
Usnesení č. 251/2013 bylo schváleno.

7. a) Starosta podal informaci o projektu „Zateplení ZŠ Záhoří“. Dotace byla schválena, zatím
rozhodnutí z MŽP nepřišlo písemně. Předložil členům zastupitelstva ke schválení plnou moc a
mandátní smlouvu na zajištění uspořádání zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu se
zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a v souladu s podmínkami dotace SFŽP se
STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s.r.o., České Budějovice.
Návrh na usnesení: ZO zplnomocňuje STAVEBNÍ PORADNU spol. s.r.o., se sídlem
Průběžná, 37004 České Budějovice k výkonu zadavatelských činností ve smyslu zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách při přípravě organizace a administrativním zajištění
veřejné zakázky na výběr dodavatele na akci „Zateplení budovy základní školy v Záhoří“ a
k zastupování při jednání a ve správním řízení při podání námitek na Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže.
ZO schvaluje mandátní smlouvu se STAVEBNÍ PORADNOU spol. s.r.o., se sídlem
Průběžná, 37004 České Budějovice na zajištění uspořádání zadávacího řízení na veřejnou
zakázku v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a v souladu s podmínkami dotace SFŽP.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
8
0
0
Usnesení č. 252/2013 bylo schváleno.
b) Rekonstrukce motorestu – prováděcí projekt je připraven, rozpočet pro zadávací řízení
také.
Návrh na usnesení: ZO odkládá výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce motorestu do
doby než bude jasné o kolik se navýší rozpočet novým RUD a zároveň také do doby po
realizaci zateplení ZŠ Záhoří.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
8
0
0
Usnesení č. 254/2013 bylo schváleno.
8. ZO projednalo zápis výběrové komise na dodavatele akce „Oprava chodníků v Záhoří – II.
etapa“.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje dodavatelem akce „Oprava chodníků v Záhoří – II. etapa“
firmu Služby města Milevska a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
8
0
0
Usnesení č. 255/2013 bylo schváleno.
9. ZO projednalo žádost ZŠ a MŠ Záhoří o povolení výjimky ze zákona č. 561/2004 Sb., ze
stanoveného počtu žáků na školní rok 2013/2014.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje z důvodu zachování plně organizované základní školy
výjimku za zákona č. 561/2004 Sb. § 23 odst. 3 a 4 školského zákona a vyhlášky č. 48/2005
Sb. o základním vzdělání dle § 4 odst. 1 ze stanoveného počtu žáků v průměru na jednu třídu
pro školní rok 2013/2014 a dohodu o úhradě nadnormativních výdajů na chybějící počet žáků
– viz příloha zápisu.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
8
0
0

Usnesení č. 256/2013 bylo schváleno.
10. Zastupitelstvo obce projednalo aktualizaci směrnice o veřejných zakázkách.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje aktualizaci směrnice o veřejných zakázkách.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
8
0
0
Usnesení č. 257/2013 bylo schváleno.
11. ZO projednalo žádost o odprodej pozemků ve vlastnictví obce Záhoří parc.č. 432/1 ostatní
plocha o výměře 487 m2 a parc. č. st. 68/2 o výměře 20 m2 v k.ú. Svatonice.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje záměr obce Záhoří prodat pozemek parc.č. 432/1 ostatní
plocha o výměře 487 m2 a pozemek parc. č. st. 68/2 o výměře 20 m2 v k.ú. Svatonice.
Hlasování.
pro
proti
zdržel se
8
0
0
Usnesení č.258/2013 bylo schváleno.
12. ZO projednalo zřízení fondu na obnovu a údržbu vodovodu a kanalizace – bude
projednáno a schváleno na příštím zasedání.
Dále starosta informoval o zprovoznění ukazatele rychlosti směrem od Písku, který byl
poškozen při únorové dopravní nehodě – opraven a instalován bude 19.4.2013.
13. Na závěr starosta poděkoval za účast a zasedání ve 21.25 hodin ukončil.

Zapsal: Petr Kápl

starosta: František Valvoda

Ověřovatelé zápisu: ing.Václav Kaněra
ing. David Malát

