Zápis ze 3. veřejného jednání zastupitelstva obce Želeč, které se
konalo dne 5. 6. 2019 od 18 hodin v obřadní místnosti
obecního úřadu v Želči
Přítomno: 14 členů ZO
Ladislav Stejskal, Ing. Luboš Rypáček, Ing. František Novotný, Bohdana Břendová, J. Houdek,
Šárka Hrušková, J. Čaněk, M. Liška, Jiří Slaba, Václav Říha, Dagmar Lanžhotská, Marcela
Novotná, Ing. J. Houdek, O. Kadlec

Omluven: 1 člen ZO
Jaroslav Čížek
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, volba orgánů jednání.
Zpráva o činnosti rady.
Schválení závěrečného účtu a celoročního hospodaření obce za rok 2018.
Schválení směny pozemků se společností Reprogen.
Schválení koupě pozemků parc.č. 1339/11, 1339/9 a 1339/8 v k.ú. Želeč u Tábora.
Schválení prodeje 1/2 podílu vlastnického práva k pozemku parc.č. 1279/4 v k.ú.
Želeč u Tábora.
7. Schválení stálé komise pro zadávání zakázek malého rozsahu.
8. Projednání žádosti o úpravu chybného geodetického polohopisného zákresu
vlastnických hranic v místní části Kozlov.
9. Projednání variant trasy cyklostezky Želeč – Ústrašice.
10. Projednání opravy cesty Bezděčín – Obora.
11. Projednání žádostí o dotace.
12. Projednání žádostí o odkup pozemků.
13. Diskuse.
14. 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, která se projednala a schválila:
smlouvu o smlouvě budoucí SÚS, dodavatele oplocení fotbalového hřiště – FOKNA
s.r.o., rozpočtové opatření č. 2, prodejní cenu 500,- Kč bez DPH za štěpku pro
zahrádkářské účely, darovací smlouvy na narozené děti, darovací smlouvu pro
Alzheimercentrum
Dále starosta obce informoval o závěrečné fázi opravy lesní cesty Bílá Hlina, o
započetí opravy topení v tělocvičně, o podání žádosti o stavební povolení na dům pro
seniory - podání žádosti o dotaci proběhne pravděpodobně ještě letos, o přípravě
projektu na relaxační centrum, o kontrole ze SZIFu lesní cesty Bezděčín – obdržení do
3 měsíců.
Místostarosta obce seznámil přítomné s provozem sportovního areálu – kurtů a s tím
spojený online rezervační systém.
3. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje usnesením č. 15/19 účetní závěrku obce
za rok 2018 sestavenou ke dni 31. 12. 2018 s výsledkem hospodaření +17.369.872,40
Kč bez výhrad.
Hlasování:
pro: 14
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje usnesením č. 16/19 závěrečný účet obce
za rok 2018 sestavený ke dni 31. 12. 2018 s výsledkem hospodaření +10.712.601,54
Kč vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování:
pro: 14
proti: 0
zdržel se: 0
4. Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 17/19 směnu 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. Kupní cena za rozdíl výměr se schvaluje ve
výši 200 Kč/m2.
Hlasování:

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

5. Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 18/19 koupi pozemků parc.č. 1339/8 o
výměře 94 m2, 1339/9 o výměře 85 m2 a 1339/11 o výměře 174 m2 v katastrálním
území Želeč u Tábora. Prodávající: Čestmír Motejzík, č.p. 122, 335 46 Oselce. Kupní
cena se schvaluje ve výši: 200 Kč/m2
Hlasování:

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

6. Zastupitelstvo obce schvaluje usnesením č. 19/19 prodej 1/2 podílu vlastnického
práva k pozemku parc.č. 1279/4 o výměře 120 m2 v katastrálním území Želeč u
Tábora. Kupující: Jaroslav Podlaha, Želeč 153, 391 74 Želeč, Prodejní cena se
schvaluje ve výši: 200 Kč/m2.
Hlasování:
pro: 14
proti: 0
zdržel se: 0
7. Zastupitelstvo obce schvaluje usnesením č. 20/19 složení stálé komise a náhradníky
pro hodnocení nabídek u zakázek malého rozsahu ve složení:
Ladislav Stejskal, Luboš Rypáček, Marcela Novotná, Josef Čaněk, Dagmar Lanžhotská
Náhradníci: Vojtěch Školaudy, František Hruška, Miroslav Liška, Jakub Houdek
Hlasování:

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

8. Zastupitelstvo obce souhlasí usnesením č. 21/19 s opravou chybného polohopisného
geodetického zákresu vlastnických hranic u č.p. 113, 391 74 Želeč a možnou změnou
výměry u pozemků ve vlastnictví obce parc.č. 1616/4, 496 a 510/2 v katastrálním
území Želeč u Tábora.
Hlasování:

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

9. Zastupitelstvo obce projednalo varianty trasy cyklostezky Želeč – Ústrašice směrem
přes Bílá Hlina na Jednota, zahájí se jednání s obcí Skalice.
10. Zastupitelstvo obce projednalo možnost opravy cesty Bezděčín – Obora. Část cesty je
v KÚ Malšice, probíhá jednání s městysem Malšice, který to řeší v rámci pozemkových
úprav.
11. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o dotaci obnovu vybavení farního kostela sv.
Ondřeje v Hlavatcích Římskokatolické farnosti Hlavatce, Náměstí T.G. Masaryka 143,
391 65 Bechyně.
Návrh 30.000,- Kč
Hlasování: pro: 7
proti: 7
zdržel se: 0
Návrh 25.000,- Kč
Hlasování: pro: 13
proti: 1
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schvaluje usnesením č. 22/19 výši dotace 25.000,- Kč.
12. Zastupitelstvo obce neschvaluje usnesením č. 23/19 záměr prodeje pozemku parc.č.
227/24 o výměře 2158 m2 a pozemku parc.č. 227/102 o výměře 51 m2 v katastrálním
území Želeč u Tábora.
Hlasování:

pro: 0

proti: 12

zdržel se: 2

13. Zastupitelstvo obce schvaluje usnesením č. 23/19 záměr prodeje pozemku parc.č.
255/10 o výměře 60 m2 v katastrálním území Želeč u Tábora.
Hlasování:

pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

14. Usnesení, závěr
Usnesení přednesl Ing. 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

