Z Á P I S č. 10/2016
ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 28.11.2016 ve
společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár od 19:00 hod

Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva (omluven p.Paulík, p. Bareš)
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin.

Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.

Zahájení
Schválení programu jednání
Volba ověřovatelů a zapisovatele
Rozpočtové opatření 10/2016
Mostečný-věcné břemeno
Jižná - věcné břemeno Eon
Příspěvky Jarmark
Pověření k uzavření smluv věcného břemene vodovodu
Pověření k uzavření smluv pro majetkoprávní vypořádání
Harmonogram inventarizace 2016
Diskuse
Usnesení
Závěr
Zahájení

Zahájení provedl předsedající starosta Rostislav Ondřej, který přivítal členy zastupitelstva a přítomné
spoluobčany. Dále konstatoval, že zastupitelstvo s přítomnými 10 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.
83 /2016
Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání.
Pro- 9
Proti- 0
Zdržel se- 0

3.

Volba ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl zastupitelstvu, aby ověřovatelem zápisu byl pan Jiří Křehla a pan Petr Janoušek,
zapisovatelem Petr Nohava
Přijato usnesení č.
84 /2016
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatelem zápisu pana Jiřího Křehlu a pana Petra Janouška,zapisovatelem pana
Petra Nohavu.
Pro- 9
Proti- 0
Zdržel se- 0

4.

Rozpočtové opatření 10/2016

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 10/2016.
Přijato usnesení č.
85 /2016
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2016.

5.

Mostečný-věcné břemeno

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 byla uvedena
jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene v hodnotě 572,-Kč bez DPH. Na minulém zastupitelstvu byl
zveřejněn záměr uzavření této smlouvy za cenu 5000,- Kč bez DPH. Žadatel s touto navrženou cenou
souhlasí.
Přijato usnesení č.
86 /2016
Zastupitelstvo schvaluje 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- 9
Proti- 0
Zdržel se- 0

6.

Jižná - věcné břemeno Eon

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 byla uvedena
jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene v hodnotě 1520,-Kč bez DPH. Zastupitelstvo rozhodlo u
zveřejnění záměru uzavření této smlouvy za cenu 5000,- Kč bez DPH. Žadatel s touto navrženou cenou
souhlasí.

Přijato usnesení č.

87 /2016

Zastupitelstvo schvaluje 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 za jednorázovou náhradu 5000,-Kč bez DPH.
Pro- 9
Proti- 0
Zdržel se- 0

7.

Příspěvky Jarmark

Na obec byla doručena žádost o finanční dar, který by pokryl náklady spojené s technickým a materiálním
zabezpečení vystoupení v rámci vánočního jarmarku v Pluhově Žďáru dne 3.12.2016. Jedná se o částku
30000,-Kč.
Přijato usnesení č.

88 /2016

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního daru v celkové výši 27 000,- Kč pro paní Elišku Kovářovou a
pana Jana Kůrku a příspěvku na zajištění produkce pohádky ve výši 3000,-Kč pro pana Jana Kováře.
Pro- 9
Proti- 0
Zdržel se- 0

8.

Pověření k uzavření smluv věcného břemene vodovodu

Pro uzavřením smluv o zřízení věcného břemene vodovodu Pluhův Žďár a vodovodu Klenov na
pozemky,které nejsou ve vlastnictví Obce Pluhův Žďár bude do smluv nutno doplnit číslo usnesení
zastupitelstva na pověření starosty uzavřením těchto smluv.
Přijato usnesení č.
89 /2016
Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením smluv o zřízení věcného břemene vodovodu Pluhův Žďár a
vodovodu Klenov na pozemky, které nejsou ve vlastnictví Obce Pluhův Žďár.
Pro- 9
Proti- 0
Zdržel se- 0

9.

Pověření k uzavření smluv pro majetkoprávní vypořádání

Stejně jako v bodě 8 bude nutno k uzavření smluv pro majetkoprávní vypořádání ČOV Pluhův Žďár pověření
starosty k uzavření těchto smluv.
Přijato usnesení č.
90 /2016
Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením smluv pro majetkoprávní vypořádání ČOV Pluhův Žďár.
Pro- 9
Proti- 0
Zdržel se- 0

10.

Harmonogram inventarizace 2016

Starosta předložil soupis prací s jednotlivými termíny, které je potřebné dodržet při inventarizaci jednotlivého
majetku Obce
Přijato usnesení č.
91 /2016
Zastupitelstvo obce schvaluje Harmonogram prací inventarizace roku 2016
Pro- 9
Proti- 0
Zdržel se- 0

11.

Diskuse

Diskuse probíhala k jednotlivým bodům.

12.

Usnesení

Návrh na usnesení přednesl zapisovatel Petr Nohava.
Přijato usnesení č.
92 /2016
Zastupitelstvo schvaluje usnesení dle jednotlivých bodů.

Pro- 9

13.

Proti- 0

Zdržel se- 0

Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům a hostům za účast a jednání v 19:30 ukončil.

V Pluhově Žďáru 28.11.2016

Rostislav Ondřej
starosta

ing.Petr Nohava
místostarosta

Petr Janoušek
ověřovatel zápisu

Jiří Křehla
ověřovatel zápisu

