Zápis vytvořen: 23. 11. 2016

Zápis č. 13
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 23. 11. 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu v Přísečné.
Zasedání bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné v nadpolovičním počtu zastupitelů, v počtu 7. Svoji
účast zastupitelé stvrdili na prezenční listině 13. zasedání zastupitelstva.
Zahájení: 18:05 hod.
Přítomni: Růžena Podskalská, Jaroslav Beran, Tomáš Krbec, Ing. Jiří Netušil, Stanislav Špaček, Jiří
Němeček, Ing. Jan Faschingbauer
Omluveni: 0
Zapisovatel: Bc. Zdeňka Kartáková

Zápis ověří: Ing. Jiří Netušil, Tomáš Krbec

Zápis z předešlého zasedání zastupitelstva byl ověřen a nebyly k němu uplatněny žádné námitky.
PROGRAM zasedání zastupitelstva:
1) Kontrola usnesení ze zastupitelstva č. 12
2) Rozpočtové změny
3) Oznámení o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce garáže a zázemí pro
údržbu veřejné zeleně Přísečná“
4) Návrh ceny vodného a stočného na rok 2017
5) Cenová nabídka na zajištění autorského dozoru stavby "Přísečná - ČOV a kanalizace
6) Veřejnoprávní smlouva na výkon přenesené působnosti zákona č. 200/1990 Sb. o
přestupcích
7) Smlouva o právu k provedení stavby na pozemku 1499/6
8) Žádost o změnu územního plánu
9) Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů ke změnám územního plánu
10) Koupě pozemku p.č. 476 v k.ú. Přísečná
11) Zápis do kroniky za rok 2015
12) Napojení jednotlivých přípojek na hlavní páteř kanalizace
13) Dohoda o budoucí spolupráci s PERAGRO Přísečná s.r.o.
14) Ostatní
PROGRAM zasedání zastupitelstva byl schválen počtem hlasů 7 pro, 0 proti a 0 se zdržel hlasování.
Žádost o doplnění bodu programu: nebyla podána

1)

Kontrola usnesení ze zastupitelstva č. 12:
2) Rozpočtová změna č. 5/2016
3) Znění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce
garáže a zázemí pro údržbu veřejné zeleně Přísečná“
4) Seznam oslovených uchazečů na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce
garáže a zázemí pro údržbu veřejné zeleně Přísečná“
5) Jmenování výběrové komise na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu
„Rekonstrukce garáže a zázemí pro údržbu veřejné zeleně Přísečná“
6) Cenová nabídka na zpevněnou plochu u obecního úřadu

7) Ostatní

Byla provedena kontrola usnesení zastupitelstva č. 12 ze dne 07. 09. 2016

2)

Rozpočtová změna č. 6/2016, 7/2016, 8/2016 a 9/2016 :

2a) Rozpočtové změny č. 6/2016, 7/2016 a 8/2016 byly předloženy zastupitelstvu obce a stručně odůvodněny starostkou
obce. Zastupitelstvo obce bere rozpočtové změny v předloženém znění na vědomí.
2b) Rozpočtová změna č. 9/2016 byla schválena v předloženém znění.
Počet hlasů 7 pro, 0 proti a 0 se zdržel hlasování

3)

Oznámení o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce garáže a zázemí
pro údržbu veřejné zeleně Přísečná“

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se záznamem o zrušení výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky malého
rozsahu „Rekonstrukce garáže a zázemí pro údržbu veřejné zeleně Přísečná“.

4)

Návrh ceny vodného a stočného na rok 2017 :

Návrh ceny vodného na rok 2017 ve výši 39,66 Kč/m3 vč. DPH byl schválen v předloženém znění.
Počet hlasů 7 pro, 0 proti a 0 se zdržel hlasování.

5)

Cenová nabídka na zajištění autorského dozoru stavby "Přísečná - ČOV a kanalizace

Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na zajištění autorského dozoru stavby "Přísečná - ČOV a kanalizace"
podanou Ing. Lubomírem Štrosem, Zastávka, Pod Klukem 206, Vrábče, 370 01 České Budějovice ve výši 65 000 Kč
včetně DPH a pověřuje starostku obce sepsáním a podpisem smlouvy o autorském dozoru.
Počet hlasů 7 pro, 0 proti a 0 se zdržel hlasování.

6)

Veřejnoprávní smlouva na výkon přenesené působnosti zákona č. 200/1990 Sb. o
přestupcích

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Přísečná a Městem Český Krumlov na výkon
přenesené působnosti zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších změn a na dobu určitou a to s platností od
01. 01. 2017 do 31. 12. 2019. Za výkon přenesené působnosti uhradí obec ze svého rozpočtu městu Český Krumlov
paušální poplatek 2100,- Kč za každý převzatý a vyřízený přestupek.
Počet hlasů 7 pro, 0 proti a 0 se zdržel hlasování.

7)

Smlouva o právu k provedení stavby na pozemku 1499/6

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením "Smlouvy o právu k provedení stavby" mezi Obcí Přísečná a manželi Petrem a
Marií Ďurišovými na uložení inženýrských sítí na pozemku p.č. 1499/6 k.ú. Přísečná pro stavbu RD na p.č. 850/5 a 850/6
k.ú. Přísečná. Na základě této smlouvy zastupitelstvo souhlasí se zřízením služebnosti (věcné břemeno) ve prospěch
stavebníka za úplatu ve výši 50 Kč za běžný metr.
Počet hlasů 7 pro, 0 proti a 0 se zdržel hlasování.

8)

Žádost o změnu územního plánu

Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací záměru vedeným pod číslem DI38 v návrhu územního plánu obce Přísečná a
s rozšířením na základě žádosti spol. Carthamus a.s. dle varianty č. 2 dle zakázky č. 2016-04.
Počet hlasů 7 pro, 0 proti a 0 se zdržel hlasování.

9)

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů ke změnám územního plánu

Zastupitelé obce berou na vědomí vyjádření dotčených orgánů ke změnám územního plánu

10)

Koupě pozemku p.č. 476 v k.ú. Přísečná

Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem pozemku p.č. 476 v k.ú. a obci Přísečná o rozloze 1173 m2 za cenu 300 Kč za m2,
který je v majetku pana Ing. Václava Perníka a zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k sepsání kupní smlouvy.
Počet hlasů 7 pro, 0 proti a 0 se zdržel hlasování.

11)

Zápis do kroniky za rok 2015

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh zápisu do kroniky obce Přísečná za rok 2015 a dává k doplnění předloženého
návrhu.

12)

Napojení jednotlivých přípojek na hlavní páteř kanalizace

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o napojení přípojek na hlavní páteř kanalizace.

13)

Dohoda o budoucí spolupráci se společností PERAGRO Přísečná s.r.o.

Zastupitelstvo obce schvaluje "Dohodu o budoucí spolupráci" mezi Obcí Přísečná a společností PERAGRO Přísečná s.r.o.,
se sídlem Přísečná 15, 381 01 Český Krumlov v předloženém znění.
Počet hlasů 7 pro, 0 proti a 0 se zdržel hlasování.

14)

-

Ostatní

Občané byli informování o stavu na běžném a spořicím účtu obce
Občané byli informování o situaci v kauze Carthamus
Ing. Jiří Netušil odstupuje z funkce pověřeného zastupitele zabývajícího se kauzou Carthamus

Zasedání zastupitelstva ukončeno: dne 23. 11. 2016 v 20:00 hodin.

