Usnesení
Zastupitelstva obce Želeč, které se konalo dne 20.4.2016
v obřadní síni obecního úřadu v Želči od 18 hod.

09/16

Bere na vědomí zprávu o činnosti rady.

10/16

Schvaluje účetní závěrku obce za rok 2015 sestavenou ke dni 31.12.2015 bez výhrad
( rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přílohu )
AKTIVA = PASIVA

266.041.667,65 Kč

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2014 výnosy

34.776.898,51 Kč

náklady
Výsledek hospodaření
11/16

15.840.385,82 Kč
+18.936.512,69 Kč

Schvaluje Závěrečný účet a celoroční hospodaření obce za rok 2015 a to bez výhrad.
Příjmy

54.913.519,02 Kč

Výdaje

47.808.305,84 Kč

Výsledek hospodaření

7.105.213,18 Kč

12/16

Schvaluje rozpočtové opatření č. 1.

13/16

Schvaluje prodej pozemků zahrádek parc.č. 282/29 o výměře 301 m2, 282/30 o
výměře 265 m2, 282/31 o výměře 275 m2 a 298/7 o výměře 280 m2 v k.ú. Želeč u
Tábora. Pozemky vznikly oddělením dle geometrického plánu č. 515-112/2015, který
vyhotovil a ověřil Ing. Libor Kníže, Nám. V. Háka 39, Malšice. Záměr prodeje pozemků
byl schválen dne 10.2. 2016 usnesením č. 5/2016.
Prodejní cena se schvaluje ve výši: 100,-Kč/m2

14/16

Schvaluje prodej pozemku parc.č. 1682 o výměře 452 m2 v k.ú. Želeč u Tábora a
pozemku parc.č. 298/14 o výměře 765 m2 v k.ú. Želeč u Tábora. Pozemek 298/14
vznikl oddělením dle geometrického plánu č. 517-120/2015, který vyhotovil a ověřil
Ing. Libor Kníže, Nám. V. Háka 39, Malšice. Záměr prodeje pozemků byl schválen dne
10.2. 2016 usnesením č. 6/2016.
Kupující: Martin Pavelka a Táňa Pavelková, Minská 2784/3, 390 05 Tábor
Prodejní cena se schvaluje ve výši: 400,-Kč/m2 včetně DPH

15/16

Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. TA-014330034517/001 se
společností E.ON Distribuce a.s. se sídlem F.A. Garstnera 2151/6 České Budějovice.
Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene služebnosti
energetického vedení v rámci realizované stavby "Želeč přeložka vVN OÚ". Věcné
břemeno vymezuje geometrický plán č. 520-56/2016 vyhotovený firmou
GOEREAL, s.r.o.

16/16

Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene se společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 268/6, Praha 3. Předmětem smlouvy je zřízení a
vymezení věcného břemene služebnosti podzemního veřejného komunikačního
vedení pod označením "11010 054767 PVDSL5C E05 C HLAV5 OK"

17/16

Doplňuje usnesení číslo 16/14 ze dne 16.4.2014 a 27/14 ze dne 25.6.2014 a schvaluje
prodej pozemku parc.č. 280/12 o výměře 981 m2 k výstavbě rodinného domu pro
žadatele: Jan Hák a Jana Háková, bytem Želeč 138, 391 74 Želeč.

18/16

Schvaluje záměr rekonstrukce lesní cesty na pozemku parc.č. 879/1 v katastrálním
území Bezděčín a pověřuje starostu obce podáním žádosti o dotaci.

V Želči dne 20.4. 2016

Ladislav Stejskal
starosta obce

