Obec Dešov

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Dešov
konaného dne 27. 9. 2018 od 19:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni: - dle prezenční listiny 9 členů zastupitelstva obce
- účetní obce
- občané
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu a ověření zápisu z minulého zasedání
Výjimky z počtu žáků ZŠ Dešov
Úprava č. 2 územního plánu obce
Výběrové řízení na obecní byty
Úprava rozpočtu č. 5
Prodej obecních pozemků
Smlouva o zřízení věcného břemene
Diskuse
Závěr

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zasedání zastupitelstva obce Dešov (dále „ZO“) bylo zahájeno v 19:10 starostou Pavlem
Karáskem. Pan starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání je
usnášeníschopné.
Usnesení č. 27/9/18/1 – ZO schvaluje jako zapisovatele paní Michaelu Šimkovou a jako
ověřovatele zápisu Jana Fialu a Ivanu Pešlovou.
Hlasování: 9-0-0
2. Schválení programu a ověření zápisu z minulého zasedání
Starosta přítomné seznámil s programem zasedání, ke kterému nebyly vzneseny návrhy na
úpravu. Dále byl předložen zápis z minulého zasedání.
Usnesení č. 27/9/18/2 – ZO schvaluje dnešní program a zápis z minulého zasedání
zastupitelstva, který ověřili Jan Dohnal a Zdeněk Pop.
Hlasování: 9-0-0

3. Výjimka z počtu žáků ZŠ Dešov
Ředitelka ZŠ a MŠ Dešov požádala o schválení výjimky z počtu žáků z důvodu nedosažení
požadujícího limitu.
Usnesení č. 27/9/18/3 – ZO uděluje výjimku z počtu žáků pro ZŠ Dešov od 1. 9. 2018 pro školní
rok 2018/2019. Počet žáků v tomto školním roce – 22, počet tříd – 2.
Hlasování: 9-0-0
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4. Úprava č. 2 územního plánu obce
Starosta předložili zastupitelům návrh na úpravu č. 2 územního plánu obce.
Usnesení č. 27/9/18/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje vydání změny č. 2 Územního plánu
Dešov podle ustanovení § 55b odst. (7), ve spojení s § 6 odst. 5 písm. c), pořizované zkráceným
postupem podle ustanovení § 55a odstavec (2), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění.
Hlasování: 9-0-0
5. Výběrové řízení na obecní byty
Starosta předložili zastupitelům návrh na výběrové řízení na stavbu obecních bytů v budově č. p.
52 – starý obecní úřad.
Usnesení č. 27/9/18/5 – ZO schvaluje zadání výběrového řízení na výstavbu obecních bytů.
Hlasování: 9-0-0
6. Úprava rozpočtu č. 5
Starosta předložil a okomentoval rozpočtové opatření, které na základě stanovení kompetence
schválil.
Usnesení č. 27/9/18/6 – Zastupitelé berou informace na vědomí.
Hlasování: 9-0-0
7. Prodej obecních pozemků
Starosta informoval zastupitele o nehospodárnosti prodeje obecních pozemků s řešením
navýšení prodejní ceny obecních pozemků.
Usnesení č. 27/9/18/7 – ZO rozhodnutí o navýšení prodejní ceny obecních pozemků odložilo
pro nové zastupitelstvo. Do nového rozhodnutí se prodej obecních pozemků pozastavuje.
Hlasování: 9-0-0
8. Smlouva o zřízení věcného břemene
Starosta zastupitelům předložil smlouvu od společnosti E.ON o zřízení věcného břemene na
pozemku parcelní číslo 1153/6 v k.ú. Malý Dešov, jejímž vlastníkem je obec.
Usnesení č. 27/9/18/8 – ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
se společností E.ON na pozemku č. 1153/6.
Hlasování: 9-0-0
9. Diskuse
Obci byla nabídnuta možnost uskutečnění představení divadelního spolku při N.K.N. Jemnice.
Zastupitelé rozhodli nabídku přijmout a stanovit termín představení.
10. Závěr
Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 19:50 hodin ukončil.
Poznámka: Zápis výsledků hlasování zastupitelstva obce: Pro-Proti-Zdržel se
V Dešově dne 27. září 2018 zapsala Michaela Šimková v.r.
Ověřovatelé zápisu: Jan Fiala v.r.
Ivana Pešlová v.r.
Starosta obce: Pavel Karásek v.r.
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