USNESENÍ
(výpis ze zápisu)

z XIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov,
konaného dne 26. 09. 2012
ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV:

A. Projednalo:
1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Projednání zprávy o hospodaření Obce Zdíkov za období leden-srpen roku 2012
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za minulé období (audit)
4. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 9 ze dne 26. 9. 2012 a schválení
navýšení příspěvku pro ZŠ a MŠ Zdíkov z důvodu nutné opravy topného systému
5. Projednání postupu k znovunabytí účinnosti Územního plánu Obce Zdíkov potvrzení platnosti Zadání ÚP Zdíkov z ledna 2010 a informace o následných krocích.
6. Posouzení projektu na dopravní řešení ploch autobusového nádraží a prostranství před
obecním úřadem
7. Majetkové záležitosti (úprava znění usnesení ze dne 29. 6. 2011 u pozemku
kupovaného od římskokatolické církve a odstoupení od usnesení ze dne 21. 9. 2011 o
prodeji pozemku pí. Smíškové na základě odmítnutí koupě žadatelkou)
8. Diskuse
9. Závěr

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

11 Z nich PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽEL SE 0

NÁVRH BYL PŘIJAT.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o hospodaření Obce Zdíkov za období ledensrpen roku 2012 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
(audit). V dílčím přezkumu hospodaření za rok 2012 byl zjištěn 1 drobný
nedostatek: ve výkazu Fin 2-12 byl vyplněn sloupec - schválený rozpočet - ještě před
datem jeho schválení. Správce rozpočtu obce zajistí, aby se toto v následujících
letech neopakovalo – nutno vyřešit s poskytovatelem účetního programu Triáda, aby
umožnil natažení připravených dat schváleného rozpočtu do výkazu až po datu jeho
schválení a ne ihned při zadávání rozpočtových dat do programu.
Hlasování:
Přítomných:

12 Z nich PRO: 12

PROTI:

0

ZDRŽEL SE 0

NÁVRH BYL PŘIJAT.
3. a) Zastupitelstvo obce Zdíkov projednalo, schvaluje a provádí rozpočtové opatření
č. 9 ze dne 26. 9. 2012.
Hlasování:
Přítomných:

12

Z nich PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽEL SE 0

NÁVRH BYL PŘIJAT.

b) Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje navýšení příspěvku na provoz pro ZŠ a
MŠ Zdíkov o 58.000,- Kč. Tuto částku tvoří náklady na nutnou opravu topného systému.

Hlasování:
Přítomných:

12

Z nich PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽEL SE 0

NÁVRH BYL PŘIJAT.

4. Zastupitelstvo obce projednalo současnou situaci způsobenou zrušením Územního
plánu Obce Zdíkov.
Zastupitelstvo bere na vědomí projednaný a upravený návrh Zadání ÚP Zdíkov
z ledna 2010.

Hlasování:
Přítomných: 12

Z nich PRO: 11

PROTI:

1

ZDRŽEL SE 0

NÁVRH BYL PŘIJAT.

5. Zastupitelstvo obce Zdíkov, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5
písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), schvaluje Zadání územního plánu
Zdíkov v podobě, v jaké bylo projednáno a následně dohodnuto s dotčenými orgány.
(tj. návrh Zadání dle projednaného bodu č. 4 tohoto usnesení)

Hlasování:
Přítomných: 12

Z nich PRO:

NÁVRH BYL PŘIJAT.

10

PROTI:

1

ZDRŽEL SE 1

6.

a) Zastupitelstvo obce určuje v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zastupitele p.
Mgr. Kantoříka pro výkon funkce spolupráce s odborem výstavby a územního
plánování MěÚ Vimperk při pořizování územně plánovací dokumentace.
Hlasování:
Přítomných: 12

Z nich PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽEL SE 1

NÁVRH BYL PŘIJAT.
b) Zastupitelstvo obce projednalo celkem 7 žádostí o změnu územního plánu, (pozn.
další tři žádosti byly formulovány jako žádosti o vyjádření k zemědělským stavbám – viz
níže hlasování o každé z nich zvlášť) doručené obecnímu úřadu poté, co byl územní
plán obce zrušen rozhodnutím krajského úřadu (tj. v období od 17. 7. 2012).
Zastupitelstvo konstatuje, že tyto žádosti je možné řešit v rámci námitek při
projednávání nového návrhu ÚP Zdíkov, nebo změnou územního plánu poté, co
bude ÚP Zdíkov znovu schválen a vstoupí v platnost. Zastupitelstvo obce současně
ukládá starostovi obce neprodleně toto stanovisko písemně sdělit všem žadatelům.

Hlasování:
Přítomných: 12

Z nich PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽEL SE 1

NÁVRH BYL PŘIJAT.

c) Zastupitelstvo obce projednalo žádost Petra Foltýna ze Stach ze dne 17. 7. 2012
(aktualizace žádosti došla dne 24. 9. 2012) o vyjádření k záměru výstavby
zemědělské farmy. Zastupitelstvo žádosti vyhovuje a vydává kladné stanovisko ke
stavbě zemědělské farmy.
Hlasování:
Přítomných: 12

Z nich PRO:

8

PROTI:

4

ZDRŽEL SE 0

NÁVRH BYL PŘIJAT.
d) Zastupitelstvo obce projednalo žádost manželů Schneiderových z Karlíku ze dne
17. 7. 2012 (stáj pro koně o rozměrech 10x15m) o vyjádření k záměru výstavby stáje.
Zastupitelstvo žádosti vyhovuje a vydává kladné stanovisko ke stavbě zemědělské
farmy.
Hlasování:
Přítomných: 12

Z nich PRO:

1

PROTI:

7

ZDRŽEL SE 4

NÁVRH NEBYL PŘIJAT.

e) Zastupitelstvo obce projednalo žádost manželů Vláškových z Kůsova ze dne 17. 9.
2012 (aktualizace žádosti dne 26. 9. 2012) o vyjádření k záměru výstavby zemědělské

farmy. Zastupitelstvo žádosti vyhovuje a vydává kladné stanovisko ke stavbě
zemědělské farmy.
Hlasování (1):
PROTI: 4
ZDRŽEL SE 1
Přítomných: 12 Z nich PRO: 7
Pozn.: Zastupitel p. Mgr. R. Šebánek po prvním hlasování zpochybnil vlastní hlasování
(zdržel se v něm), omluvil se, že chtěl hlasovat jinak a požádal ostatní zastupitele o
opakované hlasování. Předsedající dal o jeho návrhu hlasovat, 10 zastupitelů se vyslovilo
pro opakované hlasování, dva se zdrželi.
Hlasování (2):
Přítomných: 12

Z nich PRO:

8

PROTI:

4

ZDRŽEL SE 0

NÁVRH BYL PŘIJAT.

7. Zastupitelstvo obce Zdíkov projednalo projekt na dopravní řešení a celkovou
úpravu ploch autobusového nádraží a prostranství před obecním úřadem navržený
projektantem ing. Miroslavem Janouškem, Projekce Zlatá stezka, Prachatice.
Zastupitelstvo obce projekt schvaluje k dalšímu stavebnímu řízení a dle možností
jednotlivých dotačních programů i k přípravě žádosti o dotaci.
Hlasování:
Přítomných:

12 Z nich PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽEL SE 0

NÁVRH BYL PŘIJAT.

8.

MAJETKOVÉ ZÁLEŹITOSTI
a) Zastupitelstvo obce částečně revokuje své usnesení č. ZOIV290611/B9 ze dne
29.6. 2011 k výkupu 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 takto.
Celková smluvní cena nemovitosti, kterou Římskokatolické farnosti uhradila
Obec Zdíkov, činí celkem částku 9072,- Kč.

Hlasování:
Přítomných:

12

Z nich PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽEL SE 0

NÁVRH BYL PŘIJAT.

b) Zastupitelstvo obce ruší své usnesení č. ZOV210911/B7a ze dne 21. 9. 2011 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. 11/2 /zastavěná plocha/ o výměře 54 m2 a p. č. 15/1 o výměře 28 m2.
Žádost podává paní Jana Smíšková, Malenice. Komise pro rozvoj obce prodej
doporučila, rada obce prodej doporučila. Cena výše uvedených nemovitostí činí
100,- Kč za jeden metr čtvereční, t.j. celkem za obě nemovitosti 5400,- + 2800,- =

8.200,- Kč. Náklady spojené se změnou vlastníka hradí žadatelka.
Usnesení se ruší z důvodu odstoupení žadatelky od záměru koupit tyto výše
uvedené nemovitosti za uvedených podmínek.
Hlasování:
Přítomných: 12

Z nich PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽEL SE 0

NÁVRH BYL PŘIJAT.

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

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

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

