Zápis z 25. jednání zastupitelstva obce Kačlehy,
konaného dne 27.4.2017 v kanceláří obce Kačlehy
Přítomní: Píša Zdeněk, Jakub Ladislav, Ježková Nikol, Šenkýřová Irena, Letfusová Alena
Omluveni:
Zapisovatel: Nikol Ježková
Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:07 hodin.
Program zasedání:
1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání a kontrola usnášení-schopnosti zasedání
3. Kontrola minulého zápisu
4. Schválení rozpočtových opatření
5. Věcná břemena (Eon)
6. Info RBB Invest
7. Projednání nabídky - místní rozhlas
8. VPP - situace
9. Projednání zadání prací na údržbu obce
10. Zadání objednávky na těžbu a pěstební činnost v obecním lese, vyhodnocení
nabídek na výkup kulatiny.
11. Projednání nákupu ryb do obecního rybníka
12. Vyhodnocení odstranění zjištěných nedostatků kontrolou MV
13. Analýza stavu místních poplatků
14. Diskuse

1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhuje zapisovatelkou jmenovat slečnu Ježkovou Nikol,
ověřovatele zápisu paní Šenkýřovou Irenu a paní Alena Letfusovou.
2. Schválení programu zasedání a kontrola usnášení-schopnosti zasedání
Zastupitelstvo v počtu 4 členů je shledáno usnášení-schopné.
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
Pro

Proti

Zdrželi se hlasování

5

0

0

3. Kontrola minulého zápisu
Byla provedena kontrola minulého zápisu ze dne 15.2.2017 dle programu zasedání
zastupitelstva. Proti zápisu nebylo vzneseno námitek. Zápis byl ověřen a založen.

4. Schválení rozpočtových opatření
Bylo schváleno rozpočtové opatření č.1
Pro

Proti

Zdrželi se hlasování

5

0

0

5. Věcná břemena (Eon)
Již je k dispozici návrh smlouvy na věcné břemeno na kabel ve výši 500 Kč bez
DPH.
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemenu a pověřuje starostu k
podepsání této smlouvy s E.ON as., č. smlouvy JH-014330041890/01 na parcele
č.17/6.
Pro

Proti

Zdrželi se hlasování

5

0

0

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemenu s
E.ON č. smlouvy o smlouvě budoucí 1030034835/001 na pozemku č. 1119/53 a
pozemku 101957 s výjimkou, že stanovená trasa dle geometrického plánu bude
změněna dle požadavků obce a to tak, že kabel bude veden za zastávkou autobusu
a komunikace bude podvrtána ve zúženém místě. Zastupitelstvo pověřuje starostu k
uzavření této smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Pro

Proti

Zdrželi se hlasování

5

0

0

6. Info RBB Invest
a) Bylo doručeno oznámení o zahájení územního řízení RBB Invest na parcele 81.
Starostou obce Kačlehy byla podána námitka. Zastupitelstvo pověřuje starostu o
zjištění situace kolem zadání územní studie.

b) Byla přijata žádost na podnět E.ON o vyjádření se k záměru stavby trafostanice.
Starostou byla přečtena tato žádost.
Zastupitelstvo hlasuje proti výstavbě trafostanice na obecním pozemku a konstatuje,
že nesouhlasí s umístěním trafostanice VN/MN UKL3119 na obecním pozemku.

Pro umístění

Proti umístění

Zdrželi se hlasování

0

5

0

7. Projednání nabídky - místní rozhlas
Byly přijaty a představeny dvě nabídky
1. Firma SOVT-RADIO s.r.o
a) Rozšíření rozhlasu do Třešňovky a drobná oprava stávajícího zařízení
ve výši 15 947,80 Kč vč dph.
b) Kompletní rekonstrukce na digitální rozhlas ve výši 86 139,90 Kč vč
dph.
2. Firma Bártek rozhlas s.r.o. realizace nového technologického řešení SARAH
BASIC - digitální rozhlas vč. kompletního servisu po dobu 36 měsíců,
pozitivní reference od pana Šachla, starosty sousední obce Číměř, ve výši
108 840 Kč vč. dph.

Zastupitelstvo schvaluje záměr realizace nabídky č.2 od firmy Bártek rozhlas s.r.o.
Pro

Proti

Zdrželi se hlasování

5

0

0

Zastupitelstvo pověřuje účetní obce paní Hrubou o vypracování rozpočtového
opatření
8. VPP - situace
Je nedostatek lidí pro VPP. Na poloviční úvazek 20 hodin týdně nastoupí František
Veselý a Alena Letfusová, kteří mají zdravotní omezení a pověřuje starostu
uzavřením dohody ÚP Jindřichův Hradec.

9. Projednání zadání prací na údržbu obce
Výčet prací - bezpečnostní přeliv na usazení hráze, sjezd od přístřešku, zpevnění
plochy u kontejneru u rybníka, propadlé kanály na dešťovou kanalizaci (existuje
speciální beton - zjistit), vyznačení a úprava cesty přes hřiště, oprava pozemku pod
plechovou boudou.
Zastupitelstvo bere na vědomí rozsah nutných úprav a prací menšího rozsahu a
pověřuje starostu k zadání zajištění těchto prací na údržbu obce dle vnitřní směrnice
1/16 o zadávání zakázek malého rozsahu.

10. Zadání objednávky na těžbu a pěstební činnost v obecním lese, vyhodnocení
nabídek na výkup kulatiny
Zastupitelstvo schvaluje zadání objednávky na těžební a pěstební práce v lesích
obce Kačlehy a schvaluje přiložený ceník Radka Víčana a pověřuje starostu k
uzavření smlouvy na rok 2017 s panem Radkem Víčanem.
Pro

Proti

Zdrželi se hlasování

5

0

0

Samovýroba dřeva musí být zpracovaná, převzata a zaplacena do konce listopadu
2017. Zastupitelstvo schvaluje příděl množství palivového dřeva pro samovýrobu ve
množství 4prm na dům trvale bydlícího obyvatele, s tím, že v roce 2018 bude
množství
paliva z důvodu nedostatku omezeno.
Pro

Proti

Zdrželi se hlasování

5

0

0

Přišly spontáně tři nabídky pro výkup kulatiny. Zastupitelstvo schvaluje vypsání
výběrového řízení na výkup kulatiny dle zákona o zadávání veřejných zakázek dle
vnitřní směrnice.
Pro

Proti

Zdrželi se hlasování

5

0

0

11. Projednání nákupu ryb do obecního rybníka
Zastupitelstvo schvaluje nákup ryb do obecního rybníka do výše 10000Kč a pověřuje
starostu nákupem ryb a osazením rybníka.

Pro

Proti

Zdrželi se hlasování

0

0

12. Vyhodnocení odstranění zjištěných nedostatků kontrolou MV z kontroly
25.10.2016
Starosta seznámil zastupitelstvo s vyhodnocením odstranění zjištěných nedostatků
kontrolou MV z kontroly 25.10.2016.
13. Analýza stavu místních poplatků
Zastupitelstvo bylo seznámeno s analýzou vyhlášek a místních poplatků a
seznámeno s návrhem založení nové evidence poplatků.
14. Diskuse
Byl představen návrh loga pro obec Kačlehy zaslaný od pana Jiřího Daniela.

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 21:26 hodin.

Zapsala: Ježková Nikol

Ověřili:

Starosta obce
Letfusová Alena
Šenkýřová Irena

Zdeněk Píša

