Usnesení
Zastupitelstva obce Želeč, které se konalo dne 6.3.2019 od
18 hod. v obřadní místnosti obecního úřadu Želeč.

01/19

Bere na vědomí zprávu o činnosti rady.

02/19

Schvaluje převod pozemků parc.č. 1632/11 o výměře 510 m2, parc.č. 306/13 o
výměře 294 m2, parc.č. 1607/10 o výměře 665 m2 v katastrálním území Želeč u
Tábora a pozemků parc.č. 875/2 o výměře 1.045 m2, parc.č. 875/1 o výměře 339 m2
v katastrálním území Bezděčín z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Želeč.

03/19

Schvaluje koupi pozemku parc.č. 1339/10 o výměře 321 m2 v katastrálním území
Želeč u Tábora.
Prodávající: Roman Kratochvíl, Žíšov 100, 391 81 Žíšov
Kupní cena se schvaluje ve výši: 100,-Kč/m2

04/19

Schvaluje prodej pozemku parc.č. 282/19 o výměře 326 m2 v k.ú. Želeč u Tábora.
Pozemek parc.č. 282/19 vznikl oddělením od pozemku parc.č. 282/1 dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 441-37/2012, který vyhotovil Ing.
Libor Kníže. Záměr prodeje pozemku byl schválen dne 19.12.2018 usnesením 42/18.
Kupující: Jan Hák, Želeč 138, 391 74 Želeč
Prodejní cena se schvaluje ve výši: 100,-Kč/m2

05/19

Schvaluje záměr prodeje 1/2 podílu vlastnického práva k pozemku parc.č. 1279/4 o
výměře 120 m2 v katastrálním území Želeč u Tábora.

06/19

Schvaluje záměr směny pozemků parc.č. 301/7 o výměře 374 m2, parc.č. 301/15 o
výměře 299 m2, parc.č. 282/36 o výměře 5 m2 a parc.č. 1339/6 o výměře 40 m2
v k.ú. Želeč u Tábora, ve vlastnictví společnosti REPROGEN, a.s. Husova 607, 391 11
Planá nad Lužnicí s pozemky parc.č. 1687 o výměře 337 m2, 60/11 o výměře 204 m2 a
parc.č. 978/27 o výměře 25 m2 v k.ú. Želeč u Tábora, ve vlastnictví obce Želeč.

07/19

Schvaluje cenu stočného pro hospodářský rok 2019 ve výši 10,-Kč/m3 bez DPH.

08/19

Schvaluje cenu vodného pro hospodářský rok 2019 ve výši 30,51 Kč/m3 bez DPH +
pevná složka ve výši 264,-Kč/vodoměr/rok bez DPH pro kapacitu vodoměru 2,5
m3/hod. Pro kapacitu vodoměru 6 m3/hod činí pevná složka 1.128, -Kč/vodoměr/rok
bez DPH.

09/19

Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o nočním klidu, kterou se stanoví
výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší.

10/19

Schvaluje záměr výstavby relaxačního centra v areálu bývalé zámecké zahrady dle
architektonické studie zpracované projekční kanceláří P-atelier JH.

11/19

Jmenuje kronikářkou obce paní Bohdanu Břendovou.

12/19

Bere na vědomí odstoupení paní Bohdany Břendové ze Školské rady.

13/19

Zvolilo Ing. Jana Houdka do Školské rady.

V Želči dne 6.3. 2019

Ladislav Stejskal
starosta obce

