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2.

1 /2017

Pro- 10 Proti- 0 Zdržel se- 0

Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání.

Zahájení

Zahájení provedl předsedající starosta Rostislav Ondřej, který přivítal členy zastupitelstva a přítomné 

spoluobčany. Dále konstatoval, že zastupitelstvo s přítomnými 10 zastupiteli je usnášeníschopné.

 

Schválení programu jednání

Předsedající přečetl program jednání a nechal hlasovat o tom, zda všichni přítomní souhlasí s navrženým 

programem jednání.

Přijato usnesení č.

Svoz odpadu AVE smlouva

Hlubinné úložiště-průzkumné území

Diskuse

Usnesení

Závěr

Školský obvod-vyhláška

Volné pobíhání psů

Jižná - věcné břemeno Eon

Prodej pozemku Mostečný-záměr

Obchod Klenov

Pronájem rybníka Pohoří

Dle prezenční listiny bylo přítomno 10  členů zastupitelstva (omluveni Kubíčková )

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin.

Program jednání

Zahájení

Schválení programu jednání

Volba ověřovatelů a zapisovatele

Z Á P I S  č. 1/2017

ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 30.1.2017 ve

společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár od 19:00 hod



3.

2 /2017

Pro- 10 Proti- 0 Zdržel se- 0

4.

3 /2017

Pro- 10 Proti- 0 Zdržel se- 0

5.

4 /2017

Pro- 6 Proti- 4 Zdržel se- 0

6.

5 /2017

Pro- 10 Proti- 0 Zdržel se- 0

7.

6 /2017

Pro- 0 Proti- 10 Zdržel se- 0

Prodej pozemku Mostečný-záměr

Na obec byla doručena žádost manželů Hrabákových o prodej části pozemku 742/1 v k.ú. Mostečný.V 

požadované části pozemku se nenacházejí žádné inženýrské sítě ve správě obce. Dnes byla na obec doručena 

ještě  žádost pana Randla týkající se stejného pozemku.

Přijato usnesení č.

Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku 742/1 k.ú.Mostečný.

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 1571/2 v k.ú.Jižná. Na minulém zastupitelstvu byl zveřejněn 

záměr uzavření této smlouvy za cenu 5000,- Kč bez DPH.

Přijato usnesení č.

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene  uložení kabelu na 

parcele KN 1571/2 kú Jižná za jednorázovou náhradu 5000,-Kč bez DPH.

Volné pobíhání psů

Na základě žádosti občanů obce Mostečný byl vytvořen návrh Obecně závazné vyhlášky č.3/2017 o 

pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství volném pobíhání psů a o vymezení prostor pro volné 

pobíhání psů.

Přijato usnesení č.

Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.3/2017 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném 

prostranství a volném pobíhání psů a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů.

Vodička, Janoušek, Ondřej R., Mikešová

Obec Pluhův Žďár musí mít na základě zákona o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném 

vzdělávání zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím 

území. . Byla sepsána "Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy".Na základě této 

dohody byla vytvořena Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 na stanovení školského obvodu základní školy a 

vyhláška č.2/2017 ,která stanoví  školské obvovy mateřských škol zřízených obcí.

Přijato usnesení č.Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2017 o školském obvodu základní školy a č.2/2017 o 

školském obvodu mateřské školy.

Přijato usnesení č.

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatelem zápisu pana Miloslava Paulíka a pan Petra Vodičku,zapisovatelem 

pana Petra Nohavu.

Školský obvod-vyhláška

Volba ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl zastupitelstvu, aby ověřovatelem zápisu byl pan Miloslav Paulík a pan Petr 

Vodička,zapisovatelem Petr Nohava



8.

7 /2017

Pro- 10 Proti- 0 Zdržel se- 0

9.

8 /2017

Pro- 10 Proti- 0 Zdržel se- 0

10.

9 /2017

Pro- 10 Proti- 0 Zdržel se- 0

11.

10 /2017

Pro- 8 Proti- 1 Zdržel se- 1

12.

13.

11 /2017

Pro- 10 Proti- 0 Zdržel se- 0

Usnesení

Návrh na usnesení přednesl zapisovatel Petr Nohava.

Přijato usnesení č.

Zastupitelstvo schvaluje usnesení dle jednotlivých bodů.

Diskuse

Diskuse probíhala k jednotlivým bodům.

Hlubinné úložiště-průzkumné území

Obec obdržela žádost SÚRAO na prodloužení platnosti průzkumného území,která vypršela 31.12.2016.Obec 

využije možnosti podání právního rozkladu společně s obcemi Světce a Deštná za lokalitu Čihadlo 

prostřednictvím advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti s.r.o.

Přijato usnesení č.

Zastupitelstvo schvaluje podání právního rozkladu proti prodloužení platnosti průzkumného území Čihadlo 

prostřednictvím advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti s.r.o.

Mikešová Ondřej Fr.

 

Svoz odpadu AVE smlouva

Obec Pluhův Žďár by se ráda přidala k připravovanému výběrovému řízení na svoz komunálního 

odpadu,které se chystá ve spolupráci s Kardašovou Řečicí. Od tohoto nového výběrového řízení si slibujeme 

snížení ceny svozu komunálního odpadu. Proto je nutné vypovědět stávající smlouvu se společností AVE.

Přijato usnesení č.

Zastupitelstvo obce schvaluje výpověď od stávající smlouvy se společností AVE na svoz komunálního 

odpadu.

Pronájem rybníka Pohoří

Na obec byla doručena výpověď z nájmu rybníka na pozem,u p.č. 444 a st. p.č. 51 k.ú. Pohoří u Kardašovy 

Řečice. Záměr byl řádně vyvěšen. Ve stanovené lhůtě Obec obdržela celkem 8 žádostí. Jedna žádost byla 

doručena po zveřejnění termínu doručení a proto byla vyřazena.

Přijato usnesení č.

Zastupitelstvo schvaluje pronájem rybníku na pozemku p.č.444 a st.p.č.51 k.ú.Pohoří u Kardašovy Řečice 

panu Tomáši Gabriškovi za cenu 8460 Kč/rok.

Obchod Klenov

Nájemce obchodu Klenov paní Jiřina Šubrová podala na Obec výpověď nájmu nemovitosti č.p.33 na st.p.č.53 

k.ú. Klenov k datu 28.2.2017.Záměr pronájmu byl řádně vyvěšen. Ve stanovené lhůtě se přihlásil jediný 

zájemce a to paní Kamišová.

Přijato usnesení č.

Zastupitelstvo schvaluje pronájem nemovitosti č.p.33 na st.p.č.53 k.ú. Klenov "Obchod Klenov" od 1.3.2017 

paní Kamišové.



14.

starosta místostarosta

Miloslav Paulík Petr Vodička

ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

 

Rostislav Ondřej ing.Petr Nohava

Závěr

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


