Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce Štěměchy
Místo konání: Kancelář obecního úřadu
Zahájení zasedání: 4. 9. 2020 v 19.00 hod
Počet přítomných členů – viz prezenční listina, tj. 6 členů, počet přítomných hostů 0
1. Starostka obce Zuzana Svobodová přivítala přítomné členy ZO
Konstatovala řádné svolání zastupitelstva.
Podle počtu přítomných členů konstatovala, že zasedání ZO je schopno se usnášet.
USNESENÍ Č. ZO-2020-16-1
2. Schválení programu jednání ZO, jmenování zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu
Starostka přečetla navržený program jednání.
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisů
Schválení zápisu z minulé schůze, kontrola plnění usnesení
Finanční a majetkové záležitosti
Projednání rozpočtového opatření č. 6/2020
- Schválení podpisu Kupních smluv č. 4, 5, 6/2020
- Schválení podpisu Smluv s firmou ČEZ
- Projednání žádosti o pronájem pozemku
- Projednání projektů: „Byty v budově OÚ“, „Sklad komunální techniky“, lokalita RD,
cyklostezka Předín-Štěměchy
5. Různé
6. Diskuse
Starostka dala návrh na doplnění programu, a to k bodu 4.
- Schválení cenové nabídky na osazení 6ks zrcadel v obci.
Starostka jmenovala zapisovatele pro vyhotovení zápisu, kterým je Pavel Kovář a navrhla
ověřovatele zápisu: Mgr. Radka Řepová, Petra Trnková
Zastupitelstvo schvaluje, že se zasedání bude dále řídit výše uvedeným programem,
zapisovatelem bude Pavel Kovář a výše uvedení budou ověřovatelé zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se: 0
3. Souhlas se zápisem z 15. zasedání zastupitelstva obce, plnění usnesení
USNESENÍ Č. ZO-2020-16-2
Pavel Kovář seznámil přítomné se zápisem z 15. zasedání ZO.
Starostka informovala ZO o plnění usnesení z minulé schůze.
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z 15. zasedání ZO.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se: 0
4. Majetkové záležitosti
Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 6/2020.

USNESENÍ Č. ZO-2020-16-3
ZO byla předložena Kupní smlouva č. 4/2020 sepsaná s Pavlem Kovářem jako kupujícím.
Předmětem prodeje jsou pozemky parc. č. 1291,1290,1294/2,1569/2 o celkové výměře 5.222
m2 za celkovou kupní cenu 182.770,- Kč. Současně s Pavlem Kovářem jako prodávajícím.
Předmětem koupě jsou pozemky parc. č. 1298,1288/1,1286/4 o celkové výměře 5.221 m2 za
celkovou prodejní cenu 182.735,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej výše uvedeného pozemku a uzavření Kupní smlouvy č.
4/2020.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se: 0
USNESENÍ Č. ZO-2020-16-4
ZO byla předložena Kupní smlouva č. 5/2020 sepsaná s firmou MIDGARD Networks s.r.o.
jako kupující. Předmětem prodeje je pozemek parc. č. 523/3 o celkové výměře 36m2 za
celkovou cenu 1.260,00 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku uvedeného v Kupní smlouvě č. 5/2020 a její
podpis.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se: 0
USNESENÍ Č. ZO-2020-16-5
ZO byla předložena Kupní smlouva č. 6/2020 sepsaná s Bohuslavem Horkým jako kupujícím.
Předmětem prodeje je pozemek parc. 1202/52 o celkové výměře 159 m2 za celkovou prodejní
cenu 5.565,00 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku uvedeného v Kupní smlouvě č. 6/2020 a její
podpis.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se: 0
USNESENÍ Č. ZO-2020-16-6
ZO byly předloženy smlouvy o dodávce el. energie a plynu z firmou ČEZ.
Zastupitelstvo obce schvaluje podpis výše uvedených smluv.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se: 0
ZO bylo seznámeno s žádostí pana . o pronájem části obecního pozemku parc. č. 1938 na
Dašově.
ZO žádost pojednalo a souhlasí s pronájem části výše uvedeného pozemku za podmínek
5,-/m2 do konce volebního období.
USNESENÍ Č. ZO-2020-16-7
ZO byla předložena Cenová nabídka dopravních zrcadel. Celková částka za 6 ks zrcadel vč.
montáže, doplňkového materiálu a vyřízení potřebných dokumentů je 50.167,00 vč. DPH.
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku a osazení zrcadel.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se: 0
ZO byly předloženy návrhy řešení „Lokality RD Záhumenice“, návrh dispozičního řešení
„Bytů v budově OÚ“, „Skladu komunální techniky“ a studie „Cyklostezka Štěměchy-Předín“.
ZO byla předložena Cenová nabídka na opravu komunikace na „Královském kopečku“
v částce 123.323,20.
Zastupitelstvo obce souhlasí s cenovou nabídkou na opravu komunikace.

5.Různé
ZO bylo seznámeno se situací na Dašově při přívalových deštích, probíhajícími pracemi na
oplocení kontejnerů na odpad u garáží, s nově zpuštěnými www stránkami obce, s možností
směny pozemku pro zbudování parkoviště na Dašově, o možnosti odkupu prodejny COOP,
s řešením pozemků u tvrze, s možností nechat zpracovat letecké podzimní snímky obce.

6. Diskuse
ZO odsouhlasilo koupi dvou nových kontejnerů (plast, kov)
Zápis vyhotovil Pavel Kovář dne 7. 9. 2020

Ověřovatelé:
…………………………………

…..……………………………….
zapisovatel

………………………………………

…..…..……………..……………….
starostka

