Z Á P I S č. 9/2016
ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 31.10.2016 ve
společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár od 19:00 hod

Dle prezenční listiny bylo přítomno 11 členů zastupitelstva
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin.

Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.

Zahájení
Schválení programu jednání
Volba ověřovatelů a zapisovatele
Jižná - věcné břemeno na p.č.1202/21
Rozpočtové opatření 9/2016
Pluhův Žďár-věcné břemeno E.ON
Mostečný – věcné břemeno - záměr
Jižná - věcné břemeno E.ON - záměr
Provozní dotace školka, povolení z vyjímky počtu dětí
Diskuse
Usnesení
Závěr
Zahájení

Zahájení provedl předsedající starosta Rostislav Ondřej, který přivítal členy zastupitelstva a přítomné
spoluobčany. Dále konstatoval, že zastupitelstvo s přítomnými 11 zastupiteli je usnášeníschopné.

2.

Schválení programu jednání

Předsedající přečetl program jednání a nechal hlasovat o tom, zda všichni přítomní souhlasí s navrženým
programem jednání.
Přijato usnesení č.
74 /2016
Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání.
Pro- 11
Proti- 0
Zdržel se- 0

3.

Volba ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl zastupitelstvu, aby ověřovatelem zápisu byla pan Petr Vodička a pan František
Ondřej,zapisovatelem Petr Nohava
Přijato usnesení č.
75 /2016
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatelem zápisu pana Petra Vodičku a pana Františka Ondřeje,zapisovatelem pana
Petra Nohavu.
Pro- 11
Proti- 0
Zdržel se- 0

4.

Jižná - věcné břemeno na p.č.1202/21

Na obec byla doručena žádost o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na parcele č.KN 1202/21 v
k.ú.Jižná od paní Heleny Pavelkové.Na věcné břemeno je vyhotoven geometrický plán č 220-1311/2015.Záměr
byl řádně zveřejněn.
Přijato usnesení č.
76 /2016
Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene -služebnosti inženýrské sítě na parcele č.KN 1202/21 v
katastrálním území Jižná.
Pro- 11
Proti- 0
Zdržel se- 0

5.

Rozpočtové opatření 9/2016

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 9/2016
Přijato usnesení č.
77 /2016
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2016.

6.

Pluhův Žďár-věcné břemeno E.ON

Na obec byla doručena žádost o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na parcele č.KN 1544/23 v
k.ú.Pluhův Žďár od firmy Fiera a.s. k uložení kabelu E.ON Distribuce a.s. Na věcné břemeno je vyhotoven
geometrický plán č 263-264/2016.V návrhu smlouvy je uvedena jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene
v hodnotě 5000,-Kč.Záměr byl řádně zveřejněn.
Přijato usnesení č.
78 /2016
Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene uložení kabelu NN na parcele KN 1544/23 kú Pluhův Žďár za
jednorázovou náhradu 5000,-Kč.
Pro- 11
Proti- 0
Zdržel se- 0

7.

Mostečný-věcné břemeno - záměr

Na obec byla doručena žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene služebnosti
inženýrské sítě na parcele č.KN 741/1 v k.ú.Mostečný.V návrhu smlouvy je uvedena jednorázová náhrada za
zřízení věcného břemene v hodnotě 572,-Kč bez DPH.
Přijato usnesení č.

79 /2016

Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
uložení kabelu na parcele KN 741/1 kú Mostečný za jednorázovou náhradu 5000,-Kč bez DPH.
Pro- 11
Proti- 0
Zdržel se- 0

8.

Jižná - věcné břemeno Eon - záměr

Na obec byla doručena žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene služebnosti
inženýrské sítě na parcele č.KN 1138,1615/34,st.39 v k.ú.Jižná.V návrhu smlouvy je uvedena jednorázová
náhrada za zřízení věcného břemene v hodnotě 1520,-Kč bez DPH
Přijato usnesení č.
80 /2016
Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
uložení kabelu na parcele KN 1138,1615/34,st.39 v k.ú.Jižná za jednorázovou náhradu 5000,-Kč bez DPH.
Pro- 11
Proti- 0
Zdržel se- 0

9.

Provozní dotace školka, povolení z vyjímky počtu dětí

Obec obdržela žádost od ředitelky MŠ na navýšení provozní dotace na provoz MŠ pro rok 2016 o 50 000,-Kč. K
žádosti je přiložena finanční rozvaha účetní MŠ do konce roku 2016. V minulých letech byla vždy provozní
dotace pro MŠ navyšována.
Přijato usnesení č.
81 /2016
Zastupitelstvo schvaluje navýšení provozní dotace pro MŠ Pluhův Žďár o 50 000,-Kč na rok 2016. Zastupitelstvo schvaluje
navýšení kapacity Mateřské školy ve třídě na počet 25 dětí.

Pro- 11

10.

Proti- 0

Zdržel se- 0

Diskuse

Diskuze probíhala k jednotlivým bodům.
Na zastupitelstvu byla projednána stížnost občanů části obce Mostečný, kteří popsali problémy s volně pobíhajícím psem
rodiny Kubíčků v Mostečné ohrožujícím občany i další psy na zdraví.

11.

Usnesení

Návrh na usnesení přednesl zapisovatel Petr Nohava.
Přijato usnesení č.
82 /2016
Zastupitelstvo schvaluje usnesení dle jednotlivých bodů.
Pro- 11
Proti- 0

Zdržel se- 0

12.

Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům a hostům za účast a jednání v 19:55 ukončil.

V Pluhově Žďáru 31.10.2016

Rostislav Ondřej
starosta

ing.Petr Nohava
místostarosta

Petr Vodička
ověřovatel zápisu

František Ondřej
ověřovatel zápisu

