Zápis ze 11. veřejného jednání zastupitelstva obce Želeč, které se
konalo dne 15. 9. 2021 od 18 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Želči
Přítomno: 14 členů ZO
Ladislav Stejskal, Ing. Luboš Rypáček, Ing. František Novotný, Bohdana Břendová, Šárka
Hrušková, Miroslav Liška, Jiří Slaba, Dagmar Lanžhotská, Jaroslav Čížek, Ing. Jan Houdek,
Jakub Houdek, Josef Čaněk, Václav Říha, Marcela Novotná

Omluven: 1 člen ZO
Ondřej Kadlec
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Zahájení, volba orgánů jednání.
Zpráva o činnosti rady.
Schválení darů (obec Hrušky, SDH)
Schválení koupě oddělené části pozemku parc.č. 168/13 v k.ú. Želeč u Tábora –
revokace usnesení č. 20/21.
5. Schválení prodeje oddělené části pozemku parc.č. 282/39 v k.ú. Želeč u Tábora.
6. Schválení prodeje oddělené části pozemku parc.č. 1674/2 v k.ú. Želeč u Tábora.
7. Schválení záměru prodeje oddělené části pozemku parc.č. 82/7 v k.ú. Želeč u
Tábora.
8. Schválení směny pozemků v k.ú. Bezděčín.
9. Projednání žádosti o koupi oddělené části pozemku v k.ú. Želeč u Tábora.
10. Diskuse.
11. Usnesení, závěr.

1. Přítomné zastupitele a občany přivítal starosta obce p. Stejskal a konstatoval, že je
přítomno 14 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: 14
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: 14

proti: 0

zdržel se: 0

2. Starosta obce seznámil přítomné s činností rady obce:
Rada se sešla 4x a schválila:
- nájemce nebytových prostor- pošta Partner – Hana Havlíčková, 2x smlouva o
smlouvě budoucí E.GD na věcná břemena, darovací smlouvy – narozené děti,
rozpočtové opatření 202103, 202104 a 202105, dodavatele PD – prodloužení
vodovodu a kanalizace
Starosta obce dále informoval přítomné:
- rybník Dubice – řeší se další postup
- ČOV Bezděčín – schválení dotace, VŘ v zimě, realizace zřejmě v roce 2022
- Les – cca 600 m3 – kůrovec – převážně lesy v Bezděčíně
- Obecní rybník v Bezděčíně – čeká se na dotace
3. Zastupitelstvo obce schvaluje usnesením č. 22/21 peněžní dar – příspěvek do veřejné
sbírky pro obec Hrušky, IČO 00283185 ve výši 100.000, -Kč.
Hlasování:

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje usnesením č. 23/21 dar ve výši 30 000,-Kč spolku SH
ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Želeč, Želeč 143, 391 74 Želeč.
Hlasování:

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje usnesením č. 24/21 dar ve výši 30 000,-Kč spolku SH
ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bezděčín, Bezděčín 9, 391 75 Bezděčín.
Hlasování:

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

4. Zastupitelstvo obce schvaluje usnesením č. 25/21 koupi oddělené části pozemku
parc.č. 168/13 o výměře 936 m2 v katastrálním území Želeč u Tábora. Pozemek vznikl
oddělením od pozemku parc.č. 168 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku
č. 658-103/2021, který vyhotovil Ing. Libor Kníže.
Prodávající: Josef Stejskal, č.p. 44, 391 74 Želeč
Kupní cena se schvaluje ve výši: 1,-Kč/m2
Původně bylo schváleno usnesením č. 20/21. Při žádosti o dělení pozemků bylo
stavebním úřadem požadováno cestu protáhnout po celé délce.
Hlasování:

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

5. Zastupitelstvo obce schvaluje usnesením č. 26/21 prodej oddělené části pozemku
parc.č. 282/39 o výměře 339 m2 v katastrálním území Želeč u Tábora. Pozemek vznikl
oddělením od pozemku parc.č. 282/1 dle geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č. 651-9/2021, který vyhotovila Ing. Ida Černá.
Kupující: Josef Janoušek a Jitka Janoušková, č.p. 298, 391 74 Želeč
Prodejní cena se schvaluje ve výši: 400,- Kč
Hlasování:

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

6. Zastupitelstvo obce schvaluje usnesením č. 27/21 Schvaluje prodej oddělené části
pozemku parc.č. 1674/2 o výměře 111 m2 v katastrálním území Želeč u Tábora.
Pozemek vznikl oddělením od pozemku parc.č. 1674 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 649-15/2021, který vyhotovil Ing. Libor Kníže.
Kupující: Mgr. Jaroslav Liška, Krumlovská 19, 370 07 České Budějovice
Prodejní cena se schvaluje ve výši: 200,- Kč
Jde o oplocený pozemek naproti poště, který již mnoho let užívají. M. Liška navrhuje
vyšší prodejní cenu srovnatelnou s parcelami „Za želečským rybníčkem“
Hlasování:

pro: 13

proti: 1

zdržel se: 0

7. Zastupitelstvo obce schvaluje usnesením č. 28/21 záměr prodeje oddělené části
pozemku parc.č. 82/7 o výměře 42 m2 v katastrálním území Želeč u Tábora. Pozemek
vznikl oddělením od pozemku parc.č. 82/1 dle geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č. 660-190321/2021, který vyhotovil Ing. Martin Klečka.
Jde o pozemek pro trafostanici v areálu senior domu.
Hlasování:

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

8. Zastupitelstvo obce schvaluje usnesením č. 29/21 směnu oddělených částí pozemků
parc.č. 573/27 o výměře 31 m2 a parc.č. 890 o výměře 16 m2 v katastrálním území
Bezděčín, ve vlastnictví paní Lucie Maříkové (Vondruškové), Hlavatce 106, za
oddělené části pozemků parc.č. 573/28 o výměře 321 m2 a parc.č. 573/29 o výměře
109 m2 v k.ú. Bezděčín, ve vlastnictví obce Želeč. Pozemky vznikly oddělením od
pozemku parc.č. 573/4, st.29, 573/15 a 573/10 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 128-14/2021, který vyhotovil Ing. Libor Kníže.
Prodejní cena za rozdíl výměr se schvaluje ve výši: 100,- Kč
Jde o pozemek v Bězděčíně podél potoka, který je potřeba pro přivaděč k ČOV. Dále o
pozemek, který rodina Vondruškova dlouhodobě užívá.
Hlasování:

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

9. Projednání žádosti o koupi oddělené části pozemku v k.ú. Želeč u Tábora
- jde o rozšíření pozemku 282/32 v Želči „u zahrádek“
- bude vypracován GP
10. Diskuse
- B. Břendová – parkování nákladních aut během pouti v Želči
-

J. Čaněk - Workoutové hřiště – u dětského hřiště v Želči – realizace by měla být do
konce září

11. Usnesení, závěr
Usnesení přednesl Ing. Luboš Rypáček. Nikdo neměl připomínky a doplnění.
Hlasování:
pro: 14
proti: 0
zdržel se: 0
Zapsala:

Lenka Rejlková

Ověřovatelé zápisu:

Dagmar Lanžhotská, Šárka Hrušková

Starosta obce:

Ladislav Stejskal

