Zápis ze 4. veřejného jednání zastupitelstva obce Želeč, které se
konalo dne 4. 9. 2019 od 18 hodin v obřadní místnosti
obecního úřadu v Želči
Přítomno: 11 členů ZO
Ladislav Stejskal, Ing. Luboš Rypáček, Ing. František Novotný, Bohdana Břendová, Jakub
Houdek, Šárka Hrušková, Miroslav Liška, Václav Říha, Dagmar Lanžhotská, Ing. Jan Houdek,
Jaroslav Čížek

Omluveni: 4 členové ZO
Josef Čaněk, Ondřej Kadlec, Jiří Slaba, Marcela Novotná
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, volba orgánů jednání.
Zpráva o činnosti rady.
Schválení směny pozemků dle GP č. 586-35/2018 (část úseku lesní cesty Kozlov,
záměr směny schválen dne 20.6.2018).
Schválení koupě pozemků parc. Č. 1667/1, 1667/2 a 1667/3 v k.ú. Želeč u Tábora
Projednání žádosti o odkup pozemku
Schválení rozpočtového opatření č. 201904
Diskuse.
Usnesení, závěr.

1. Přítomné zastupitele a občany přivítal starosta obce p. Stejskal a konstatoval, že je
přítomno 11 členů zastupitelstva z celkového počtu 15 členů, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Starosta obce seznámil přítomné s programem dnešního jednání.
Nikdo neměl žádné doplnění.
Hlasování o programu:
pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Návrh na orgány jednání:
- zapisovatel: Lenka Rejlková
- ověřovatelé zápisu: Dagmar Lanžhotská, Šárka Hrušková
- návrhová komise: Ing. Luboš Rypáček, Václav Říha
Hlasování:
pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0

2. Starosta obce seznámil přítomné s činností rady obce, která projednala a schválila:
čerpání fin. prostředků z fondu investic Základní školy, rozpočtové opatření č.
201903, podnájemní smlouvu pozemků TJ Sokol a Footfest s.r.o., zhotovitele zem.
prací – lesní cesta
Dále starosta obce informoval o kolaudaci sportoviště v Želči; o předpokládaném
zahájení výstavby senior domu v 5/2020, tak aby vše navazovalo na vyhlášené
dotace, dále je v jednání navázání spolupráce na poskytování sociálních služeb;
proběhla změna vytápění v tělocvičně v Želči z LTO na napojení na kotel na štěpku
z OÚ – tělocvična by měla být od října v provozu

3. Zastupitelstvo obce schvaluje usnesením č. 26/19 směnu oddělených částí pozemku
parc.č. 490/2 o výměře 187 m2 v k.ú. Želeč u Tábora, ve vlastnictví pana Miroslava
Kadlece, Želeč 64 a pozemku parc.č. 1616/A o výměře 187 m2 v k.ú. Želeč u Tábora,
ve vlastnictví obce Želeč. Uvedené pozemky vznikly oddělením dle geometrického
plánu pro rozdělení pozemku č. 586-35/2018.
Hlasování:

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

4. Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 27/19 koupi pozemku parc.č. 1667/1 o
výměře 120 m2, parc.č. 1667/2 o výměře 15 m2 a parc.č. 1667/3 o výměře 11 m2
v katastrálním území Želeč u Tábora. Prodávající: Ladislav Kratochvíl a Marie
Kratochvílová, Želeč 227, 391 74 Želeč, kupní cena se schvaluje ve výši: 100,-Kč/m2
Hlasování:

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

5. Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 28/19 záměr prodeje oddělené části
pozemku parc.č. 282/38 o výměře 78 m2 v k.ú. Želeč u Tábora. Pozemek vznikl
oddělením od pozemku parc.č. 282/1 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku
č. 607 – 33/2019, který vyhotovil Jan Švec.
Hlasování:

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

6. Zastupitelstvo obce schvaluje usnesením č. 29/19 rozpočtové opatření č. 201904.
Příjmy 10.000,- Výdaje 193.230,- Financování -183.230,Hlasování:

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

7. Diskuse
- odvětrání KD Želeč
8. Usnesení, závěr
Usnesení přednesl Ing. Rypáček. Nikdo neměl připomínky a doplnění.
Hlasování:
pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0

Zapsala: Lenka Rejlková
Ověřovatelé zápisu: Dagmar Lanžhotská, Šárka Hrušková
Starosta obce: Ladislav Stejskal

