Z Á P I S č. 11/2016

ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý 27.12.2016 ve
společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár od 19:00 hod

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

Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.

Zahájení
Schválení programu jednání
Volba ověřovatelů a zapisovatele
Rozpočtové opatření 11/2016, 12/2016
Rozpočet 2017
Jižná - věcné břemeno Eon-záměr
Školský obvod
Obchod Klenov
POV
Proutek-dotace
Mikroregion Jindřichohradecko-stanovy
Pronájem rybníka Pohoří-záměr
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.
93 /2016
Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání.
Pro- 11
Proti- 0
Zdržel se- 0

3.

Volba ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl zastupitelstvu, aby ověřovatelem zápisu byl pan Jan Mikeš a pan Miroslav
Bareš,zapisovatelem Petr Nohava
Přijato usnesení č.
94 /2016
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatelem zápisu pana Jana Mikeše a Miroslava Bareše,zapisovatelem pana Petra
Nohavu.
Pro- 11
Proti- 0
Zdržel se- 0

4.

Rozpočtové opatření 11/2016, 12/2016

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 11/2016 a 12/2016
Přijato usnesení č.
95 /2016
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2016 a 12/2016

5.

Rozpočet 2017

Zastupitelstvo se na přípravném jednání dohodlo na návrhu rozpočtu pro rok 2017.Rozpočet Obce Pluhův
Žďár na rok 2017 byl řádně vyvěšen a v této době nikdo nevznesl žádných připomínek. Rozpočet byl sestaven
takto: výše příjmů 11 260 000,- Kč a ve výše výdajů 12 500 000,- Kč . Dále budou hrazeny splátky úvěrů v
celkové výši 77 000,- Kč
Přijato usnesení č.
96 /2016
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet Obce Pluhův Žďár na rok 2017. Rozpočet je schvalován jako schodkový.
V příjmech 11 260 000,- Kč , ve výdajích 12 500 000,- Kč . Financování celkem 1 240 000,- Kč (včetně
splátek úvěrů 77 000,- Kč). Zastupitelstvo současně schvaluje rozpočet sociálního fondu.
Pro- 11
Proti- 0
Zdržel se- 0

Přijato usnesení č.

97 /2016

Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtový výhled na roky 2018-2019

6.

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 1571/2 v k.ú.Jižná. V návrhu smlouvy je uvedena jednorázová
náhrada za zřízení věcného břemene v hodnotě 1000,-Kč bez DPH.
Přijato usnesení č.
98 /2016
Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru o 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.
Pro- 11
Proti- 0
Zdržel se- 0

7.

Školský obvod

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. Obec není zřizovatelem žádné základní školy. Proto Obec oslovila Město Kardašova Řečice,které je
zřizovatelem základní školy. Byla sepsána "Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní
školy".
Přijato usnesení č.

99 /2016

Zastupitelstvo schvaluje "Dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy" sepsanou mezi
Obcí Pluhův Žďár a městem Kardašova Řečice.
Pro- 11
Proti- 0
Zdržel se- 0

8.

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.
Přijato usnesení č.
100 /2016
Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nemovitosti č.p.33 na st.p.č.53 k.ú. Klenov "Obchod
Klenov" od 1.3.2017
Pro- 11
Proti- 0
Zdržel se- 0

9.

POV

Zastupitelstvo prodlužuje platnost dokumentu Program obnovy venkova a rozvoje do 31. 12.
2017.Zastupitelstvo schvaluje žádost o finanční prostředky z POV 2017 na akci „Oprava střechy obecní
budovy-obchod Jižná“
Přijato usnesení č.
101 /2016
Zastupitelstvo schvaluje prodloužení platnosti dokumentu Program obnovy venkova a rozvoje do 31. 12.
2017.Zastupitelstvo schvaluje žádost o finanční prostředky z POV 2017 na akci „Oprava střechy obecní
budovy-obchod Jižná“
Pro- 11
Proti- 0
Zdržel se- 0

10.

Proutek-dotace

Občanské sdružení Proutek Plasná žádá o poskytnutí dotace na nákup balené pitné vody pro svoje zařizení v
Plasné. V místě není zdroj kvalitní pitné vody. Výše žádané dotace je 35 000,-Kč.
Přijato usnesení č.
102 /2016
Zastupitelstvo obce odkládá žádost o dotaci a navrhuje provést místní šetření se zástupcem o.s. Proutek a
starostou obce, při kterém budou zkoumány i další možnosti řešení problémů s pitnou vodou.
Pro- 11
Proti- 0
Zdržel se- 0

11.

Mikroregion Jindřichohradecko-stanovy

Z Mikroregionu Jindřichohradecko na valné hromadě vystoupila Obec Světce. Proto je nutno schválit nové
stanovy Mikroregionu Jindřichohradecko.
Přijato usnesení č.
103 /2016
Zastupitelstvo schvaluje stanovy Mikroregionu Jindřichohradecko.
Pro- 11
Proti- 0
Zdržel se- 0

12.

Pronájem rybníka Pohoří-záměr

Na Obec byla doručena výpověď z nájmu rybníku na pozemku p.č.444 a st.p.č.51 k.ú.Pohoří u Kardašovy
Řečice.
Přijato usnesení č.
104 /2016
Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru pronájmu rybníku na pozemku p.č.444 a st.p.č.51 k.ú.Pohoří u Kardašovy
Řečice.

Pro- 11

13.

Proti- 0

Zdržel se- 0

Diskuse

Diskuse probíhala k jednotlivým bodům.

14.

Usnesení

Návrh na usnesení přednesl zapisovatel Petr Nohava.
Přijato usnesení č.
105 /2016
Zastupitelstvo schvaluje usnesení dle jednotlivých bodů.

Pro- 11

15.

Proti- 0

Zdržel se- 0

Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům a hostům za účast a jednání v 19:50 ukončil.

Rostislav Ondřej
starosta

ing.Petr Nohava
místostarosta

Jan Mikeš
ověřovatel zápisu

Miroslav Bareš
ověřovatel zápisu

