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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce č.2,
které se konalo 25.3.2011
Doplnění zastupitelstva: Prvním náhradníkem za zesnulého člena zastupitelstva B.Šitnera je
paní Romana Cimpová. S funkcí člena zastupitelstva souhlasí a složila předepsaný slib.
Zastupitelstvo určilo paní Romanu Cimpovou třetím členem kontrolního výboru a kontrolní
výbor ji zvolil jako svoji předsedkyni. Zastupitelstvo určilo odměnu předsedkyni kontrolního
výboru tak, jak tomu bylo doposud.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo:
•
•

•

že přijme bezúplatným převodem automobilovou cisternu LIAZ CAS 25, SPZ TA66-09, rok výroby 1984 od Města Mladá Vožice.
že požární jednotka obce pořídí vozidlo jako náhradu za požární Avii, rozpočet daný
na požární ochranu obce nebude vlivem bezúplatného získání stříkačky krácen.
V rámci schváleného rozpočtu bude též spolufinancování při dotační žádosti na
pořízení ochranných přileb, sacího plovoucího koše, plovoucího čerpadla a spojové
techniky – vysílačky od Jč Kraje.
že stávající hasičská autocisterna CAS (Trambus, r.v.1968) bude zlikvidována pomocí
požární jednotky obce, tato jednotka rozhodne, jak bude s materiálem disponováno.
Náhradní díly, zbytek kovošrot. Zodpovědnost: velitel požární jednotky SDH obce
Stanislav Cimpa. Autocisterna bude vyřazena z majetku obce.

Zastupitelstvo schválilo:
•

•

•

•

projekt „Řemeslo má zlaté dno“ (Projekty spolupráce PRV, opatření 4.2.1.)
S projektem souvisí vybavení Klubu lidových řemesel. Podaná žádost na akci je o
celkové výši 200.000,-Kč, z toho obecní spoluúčast bude 10%, tj. 20.000,-Kč. Zbytek
(180.000,-Kč) na předfinancování bude řešen jako bezúročná půjčka občanskému
sdružení MAS – Krajina srdce. Obci se půjčka vrátí v roce 2012.
prodej obecního pozemku v obci a k.ú.Nadějkov, č.p.KN č. 360/36, 351/12 a díl a)
dle GP 314-97/2008, celková výměra 1011 m2 v Homolské ulici manželům
Svatošovým, Prof. Skupy 264, Příbram. Záměr byl zveřejněn 22.12.2010 - bez
připomínek. Cena je stanovena na 390 Kč za 1 m2, celková cena za pozemek je
394.290,-Kč. Poplatky budou hrazeny podle zákona. Pro prodej jsou dále směrodatná
usnesení zastupitelstva č. 15/09 a 28/10.
prodej obecního pozemku v obci a k.ú.Nadějkov, č.p.KN č. 360/42 o výměře 985 m2
v Homolské panu Vladimírovi Jirákovi, U Cihelny 12, 370 06 České Budějovice.
Záměr byl zveřejněn 10.3.2011.Cena je stanovena na 390 Kč za 1 m2, celková cena za
pozemek je 384.150 -Kč. Poplatky budou hrazeny podle zákona. Pro prodej jsou dále
směrodatná usnesení zastupitelstva č. 15/09 a 28/10.
záměr obce odkoupit části pozemků č. 492 a 493 o celkové výměře 190 m2 v obci
Nadějkov, k.ú. Starcova Lhota od paní Fukové za cenu 35 Kč za 1 m2Dále schválilo
odprodání pozemků 1069/1 a 1062/2 ocelkové výměře 145 m2, dle GP č.11486/2009 téže osobě a v téže lokalitě. Záměr byl zveřejněn 24.1.2011 bez
připomínek.Cena je stanovena také na 35 Kč za 1 m2. Cena za geometrický plán bude
hrazena napůl, poplatky podle zákona.
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•

že obec přispěje na stravování zaměstnanců na Veřejně prospěšných pracích 40 Kč na
1 oběd s účinností od 1.4.2011

Zastupitelstvo neschválilo:
•
•

prodej obecního pozemku v obci Nadějkov, k.ú. Starcova Lhota č.p.KN č. 528 o
výměře 22.321 m2 Lence Charvátové, bytem ve Starcově Lhotě. Je to pozemek u
rybníka Společníku.
prodej obecního pozemku v obci Nadějkov a k.ú.Starcova Lhota paní Haně Bendové
z Chlumu čp.2. Jde část pozemku, o komunikaci na konci katastru a k.ú.Nadějkov,
č.p.KN 1066.

Zastupitelstvo dále (mimo usnesení) jednalo:
•

•

dopisu od občanů Starcovy Lhoty, Křenových Dvorů a Nepřejova, se žádostí, aby byl
ustanoven osadní výbor Starcova Lhota. Starosta přítomné ženy ze Starcovy Lhoty
informoval o §120 a 121 zákona o obcích o zřizování a funkci těchto výborů.
Zastupitelstvo není proti zřízení, ale musí se dodržet tyto paragrafy, hlavně
v ustanovení, že osadní výbor může být zřízen pouze pro jednu osadu.
Podrobnosti a další body jsou v Zápisu ze zasedání, který je k nahlédnutí na Obecním
úřadu.

