USNESENÍ
z IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov,
konaného dne 29. 6. 2011
ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV:

A. Projednalo:
1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Projednání Závěrečného účtu Obce Zdíkov za rok 2010, včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2010 (audit)
4. Projednání zprávy o hospodaření Obce Zdíkov za období leden-květen roku 2011
5. Projednání změny usnesení k rozpočtu na rok 2011
6. Projednání rozpočtového opatření č. 6/2011 ze dne 29. 6. 2011
7. Projednání podání dotační žádosti v rámci Operačního programu životní prostředí
SFŽP ČR na připojení Kina Zdíkov
8. Projednání Zprávy o činnosti kontrolního výboru
9. Projednání nájemní smlouvy s občanským sdružením Mateřské centrum Zdíkov a
příspěvku na činnost Mateřského centra Zdíkov
10. Majetkové záležitosti obce dle zveřejněného Záměru č. 2/2011
11. Projednání podání dotační žádosti v rámci Operačního programu životní prostředí
SFŽP ČR na Revitalizaci Zámeckého parku Zdíkov
12. Projednání podání dotační žádosti v rámci Operačního programu životní prostředí
SFŽP ČR na Revitalizaci Aleje Zdíkov – Masákova Lhota
13. Diskuse
14. Závěr

B. Schvaluje:
1. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání IV. veřejného zasedání
zastupitelstva.
Hlasování:
Přítomných:

11 Z nich PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽEL SE 0

NÁVRH BYL PŘIJAT.
2. Zastupitelstvo obce dává souhlas k celoročnímu hospodaření obce a závěrečnému
účtu obce za rok 2010 včetně zprávy Krajského úřadu Jihočeského kraje o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 bez výhrad. Schválené dokumenty tvoří
přílohu č. 1 usnesení.
Hlasování:
Přítomných:

13 Z nich PRO:

NÁVRH BYL PŘIJAT.

13

PROTI: 0

ZDRŽEL SE

0

3. Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o hospodaření Obce Zdíkov za období ledenkvěten (včetně) roku 2011 dle přílohy č. 2 usnesení.

Hlasování:
Přítomných:

13 Z nich PRO:

13

PROTI:

0 ZDRŽEL SE 0

NÁVRH BYL PŘIJAT.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení k schválenému rozpočtu na r. 2011 – opravu
usnesení ze dne 30. 3. 2011:
1) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2011 jako vyrovnaný takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši
23 840 000 Kč
financování (zapojení zůstatku min. let) ve výši
1 072 000 Kč
Celkové zdroje ve výši
24 912 000 Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši
23 840 000 Kč
1 072 000 Kč
financování (splátky úvěru) ve výši
Výdaje včetně financování (splátek úvěru)
24 912 000 Kč
Závaznými ukazateli rozpočtu jsou:
- u příjmů - celková výše – minimálně 23 840 000 Kč
- u výdajů – výše jednotlivých paragrafů – max.
- příjmy soc. fondu – celková výše - minimálně 73 000 Kč
- výdaje soc. fondu – celková výše - maximálně 73 000 Kč
- financování – splátky přijatých půjček 1 072 000 Kč (-)
změna stavu peněžních prostředků – max. 1 072 000 Kč úbytek (+)
- poskytnutí příspěvků dle návrhu rozpočtu na rok 2011 v té výši a těm osobám, jaké jsou
uvedené v tabulkové části materiálu.
Podkladem ke schválení rozpočtu je návrh rozpočtu na r. 2011 – tabulková část.
Tento návrh byl řádně vyvěšen na úřední desce obce a zveřejněn elektronicky.
Podrobný rozpis závazných ukazatelů do položek dle rozpočtové skladby a sdělení
schválených příspěvků příspěvkové organizaci a ostatním subjektům bude provedeno
správcem rozpočtu ve spolupráci s radou obce neprodleně – do 08. 04. 2011.
2) Zastupitelstvo obce stanovuje kompetenci rady obce k provádění následujících
rozpočtových opatření:
a) v případech rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných
rozpočtů, příp. od jiných subjektů – bez omezení výše
(Rada obce může navýšit celkový objem příjmů i výdajů o stejnou výši - tzn. o výši
přijaté dotace, příspěvku, daru či jiného příjmu)
b) přesuny ve výdajích (mezi paragrafy), pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na
finanční prostředky
obce (tzn. nezvyšuje se celkový objem výdajů obce) – do 500 tis. Kč v jednotlivém
rozpočtovém opatření
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje:
- provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě obce
- rozpočtová opatření, která vyžadují zapojení financování (tř. 8), schvaluje vždy
zastupitelstvo obce
Hlasování:
Přítomných:

13 Z nich PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE 0

NÁVRH BYL PŘIJAT.

5.

Zastupitelstvo obce projednalo, schvaluje a provádí rozpočtové opatření č. 6/2011
ze dne 29. 6. 2011 dle přílohy č. 3 usnesení.
Hlasování:
Přítomných:

13 Z nich PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE

0

NÁVRH BYL PŘIJAT.

6. Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o činnosti kontrolního výboru za období od
23. 3. 2011 do 29. 6. 20911. Plné znění dokumentu tvoří přílohu č. 4 usnesení.

Hlasování:
Přítomných:

13

Z nich PRO:

13 PROTI:

0 ZDRŽEL SE 0

NÁVRH BYL PŘIJAT .

7. Zastupitelstvo obce schvaluje podání dotační žádosti v rámci Operačního programu
životní prostředí SFŽP ČR na akci "Teplovodní přípojka pro napojení Kina Zdíkov
na kotelnu CZT Zdíkov" a pověřuje starostu obce k vedení jednání se SFŽP ČR a v
návaznosti na tato jednání k uzavírání veškerých dohod a smluv spojených
s přípravou a realizací projektu.
Hlasování:
Přítomných:

13

Z nich PRO:

13 PROTI:

0

ZDRŽEL SE 0

NÁVRH BYL PŘIJAT .

8. Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu s Občanským sdružením Mateřské
centrum Zdíkov na prostory v obecním objektu (zdravotní středisko) ve Zdíkově č.
p. 269.
Zastupitelstvo obce současně schvaluje navýšení příspěvku na činnost Občanského
sdružení Mateřské centrum ve Zdíkově pro rok 2011 z dosavadních 18 000,- Kč o
18 000,- Kč, tj. celkem pro r. 2011 na částku ve výši 36 000 ,- Kč.
Hlasování:
Přítomných:

13

Z nich PRO:

NÁVRH BYL PŘIJAT.

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE

0

9. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI:
PRODEJ
a/ Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nemovitosti zapsané u KÚ v Prachaticích
v katastru nemovitostí pro Obec Zdíkov, katastrální území Putkov na listu
vlastnictví 10001 tam označené jako p. č. 348/10 o výměře 117 m2. Žádost
podává paní Eva Hlinková, Čkyně. Komise pro rozvoj obce prodej nedoporučila,
rada obce prodej nedoporučila.
Hlasování:
Přítomných:

14 Z nich PRO:

0

PROTI:

14

ZDRŽEL SE

0

NÁVRH NEBYL PŘIJAT.
b/ Zastupitelstvo obce předběžně souhlasí s budoucím prodejem nemovitosti
zapsané u KÚ v Prachaticích v katastru nemovitostí pro Obec Zdíkov,
katastrální území Putkov, na listu vlastnictví 10001, tam označené jako p. č.
637/2 a p. č. 633 po odměření její vzájemně dohodnuté části, a to pro pana Josefa
Tvrdka, Putkov. Komise pro rozvoj obce prodej doporučila, rada obce prodej
doporučila, přičemž podmínkou je provedení odměření na náklady žadatele.
Prodej výše uvedených nemovitostí může být realizován po provedení odměření
části p. č. 633 a novém projednání zastupitelstvem obce s určením přesné výměry
a ceny nemovitostí. Zastupitelstvo obce současně nesouhlasí s prodejem p. č.
641/3 a s prodejem p. č. 638/2 v k. ú. Putkov pro stejného žadatele.

Hlasování:
Přítomných:

14 Z nich PRO:

14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE

0

NÁVRH BYL PŘIJAT.
c/ Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nemovitosti zapsané u KÚ v Prachaticích
v katastru nemovitostí pro Obec Zdíkov, katastrální území Masákova Lhota, na
listu vlastnictví 10001, tam označené jako p. č. 461/4 o výměře 31 m2, za smluvní
cenu 50,- Kč za jeden metr čtvereční, tj. celkem za 1550,- Kč, a to pro žadatele
pana Pavla Voldřicha, Nový Dvůr. Komise pro rozvoj obce prodej doporučila,
rada obce prodej doporučila.

Hlasování:
Přítomných:

14 Z nich PRO:

14

PROTI:

0

ZDRŽEL SE

0

NÁVRH BYL PŘIJAT.

VÝKUP
a/ Zastupitelstvo obce schvaluje výkup nemovitosti zapsané u KÚ v Prachaticích
v katastru nemovitostí pro pana Pavla Voldřicha, Nový Dvůr, pro katastrální
území Masákova Lhota, tam označené jako p. č. 1098/18 o výměře 15 m2, za
smluvní cenu 50,- Kč za jeden metr čtvereční, tj. celkem za 750,- Kč, a to pro
Obec Zdíkov. Komise pro rozvoj obce výkup doporučila, rada obce výkup

doporučila.
Hlasování:
Přítomných:

14 Z nich PRO:

14

PROTI:

0

ZDRŽEL SE

0

NÁVRH BYL PŘIJAT.
b/ Zastupitelstvo obce schvaluje výkup nemovitosti zapsané u KÚ v Prachaticích
v katastru nemovitostí pro Římskokatolickou farnost Zdíkovec, v katastrálním
území Zdíkov, tam označené jako p. č. 29/10 v k. ú. Zdíkov o výměře 276 m2, a to
za cenu 45,- Kč za jeden metr čtvereční, tj. celkem za částku 12 420 Kč.
Dosavadní vlastník, Římskokatolická farnost Zdíkovec, uhradí obci polovinu
nákladů vynaložených na odměření pozemku. (Jedná se o chodník).
Komise pro rozvoj obce výkup doporučila, rada obce výkup doporučila.
Hlasování:
Přítomných: 14 Z nich PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE

1

NÁVRH BYL PŘIJAT.
BEZÚPLATNÝ PŘEVOD
a) Zastupitelstvo obce schvaluje pro Obec Zdíkov bezúplatný převod nemovitostí od
České Republiky, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,
pracoviště Prachatice, a to následující nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí pro
ČR:
a) p. č. 92/18 o výměře 67 m2, v k. ú. Račov.
b) p. č. 115/2 o výměře 555 m2, v k. ú. Hodonín
c) p. č. 267/4 o výměře 156 m2, v k. ú. Žírec
d) p. č. 267/5 o výměře 149 m2, v k. ú. Žírec
e) p. č. 267/6 o výměře 7 m2, v k. ú. Žírec
f) p. č. 274/4 o výměře 120m2, v k. ú. Žírec
g) p. č. 274/5 o výměře 4m2 , v k. ú. Žírec
Komise pro rozvoj obce výkup doporučila, rada obce výkup doporučila.

Hlasování:
Přítomných:

14

Z nich PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE

0

NÁVRH BYL PŘIJAT.
b) Zastupitelstvo obce schvaluje pro Obec Zdíkov bezúplatný převod nemovitostí
zapsané u KÚ v Prachaticích v katastru nemovitostí pro p. Josefa Fišera, Strakonice, v
katastrálním území Zdíkov, tam označené jako p. č. 1005 o výměře 470 m2, dále části
(po provedení odměření) p. č. 49/1 a st. p. č. 38 (po provedení odměření obou parcel) o
celkové výměře zhruba 145 m2. Komise pro rozvoj obce výkup nedoporučila, rada obce
výkup nedoporučila.

Hlasování:
Přítomných:

14 Z nich PRO:

0

PROTI:

14

ZDRŽEL SE

0

NÁVRH NEBYL PŘIJAT.

10.

Zastupitelstvo obce schvaluje podání dotační žádosti v rámci Operačního
programu životní prostředí SFŽP ČR na akci "Revitalizace Zámeckého parku
Zdíkov" a pověřuje starostu obce k vedení jednání se SFŽP ČR a v návaznosti na
tato jednání k uzavírání veškerých dohod a smluv spojených s přípravou a realizací
projektu.
Hlasování:
Přítomných:

14 Z nich PRO:

11

PROTI:

3

ZDRŽEL SE

0

NÁVRH BYL PŘIJAT.

11.

Zastupitelstvo obce schvaluje podání dotační žádosti v rámci Operačního
programu životní prostředí SFŽP ČR na akci "Revitalizace Aleje Zdíkov –
Masákova Lhota" a pověřuje starostu obce k vedení jednání se SFŽP ČR a v
návaznosti na tato jednání k uzavírání veškerých dohod a smluv spojených
s přípravou a realizací projektu.

Hlasování:
Přítomných:

14 Z nich PRO:

10

PROTI:

4

ZDRŽEL SE

0

NÁVRH BYL PŘIJAT.

C.

Bere na vědomí:

Kontrolu usnesení zastupitelstva obce z minulého zasedání

D. Ukládá:
- řešit připomínky a návrhy z dnešního veřejného jednání zastupitelstva obce

...................................
Dagmar Kjučukovová
místostarostka

....................................
Mgr. Zdeněk Kantořík
starosta

