Výtah ze zasedání Zastupitelstva obce Lodhéřov, č. 37, ze dne 18.12.2017

a)
-

-

b)
-

-

-

-

bere na vědomí:
zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 36
rozpočtové opatření č. 9/2017
výzvu od MěÚ J. Hradec, odbor výstavby a územního plánování, k účasti na závěrečné kontrolní
prohlídce
vydání územního souhlasu od MěÚ J. Hradec, odbor výstavby a územního plánování, s umístěním
stavby sklad dřeva na pozemku RD Studnice, parc. č. 3227/6
souhlas od MěÚ J. Hradec, odbor životního prostředí, s umístěním, osazením a provozem
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší pro stavbu Kulturní dům Lodhéřov (plynový kotel)
informaci o poptávkovém řízení na dodání malotraktoru Vari Global, vybrána nabídka fi Agrozet
Č. Budějovice, závod J. Hradec, Jiráskovo předměstí 865/III, 377 01 Jindř. Hradec, IČ 28113128 a to
za cenu 34.204,70 Kč.
ohledně stavební úpravy vodní nádrže v obci Lodhéřov byly osloveni 3 dodavatelé do poptávkového
řízení, jako ekonomicky nejvýhodnější byla vybrána nabídka od firmy Ing. František Sedláček,
Hydrosed s.r.o., Zlukovská 885/II, 391 81 Veselí nad Lužnicí , a to s cenou 53.000,- Kč.
Ministerstvo životního prostředí vydalo Správě úložišť radioaktivních odpadů Rozhodnutí o
prodloužení doby platnosti původního rozhodnutí z 20.10.2014 a to do 31.12.2017.
informaci o výsledku kontroly za strany Krajského úřadu Jihočeského kraje, dle zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření obce Lodhéřov byly zjištěny dva nedostatky méně závažného charakteru.

schvaluje:
program zasedání zastupitelstva obce č. 37
ověřovatele zápisu č. 37 pana Václava Matouška a Josefa Frýbla
Jednotu COOP J.Hradec, Vajgar 595/III, J. Hradec, IČ 00031879 jako nájemce provozovny prodejny
v Lodhéřově č.p. 2
rozpočet obce na rok 2018 tak, jak byl předložen, se schodkem 2 479 300,- Kč a splátkou úvěru
1 164 550,- Kč, dofinancování bude řešeno z prostředků na účtech obce. Celkové příjmy činí
14 021 600,- Kč, celkové výdaje činí 16 500 900,- Kč.
že třída 5 a 6 nebude sledována jako závazný ukazatel, a přesuny mezi třídou 5 a 6 v období od
1. 1. 2018 do 31.12.2018 se budou provádět v rámci změny rozpisu rozpočtu.
rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na rok 2018 pro operace, které vzniknou za období od 1.1.2018
do 31.12.2018 bez určení konkrétní výše částky pro tyto rozpočtové změny: přijetí a realizace
účelově poskytnutých dotací na volby.
poskytnutí dotace – doplatku ve výši 1.470,41 Kč pro Mikroregion Jindřichohradecko, Klášterská
135/II, 377 01 J. Hradec, IČ 70974250.
Smlouvu o poskytnutí dotace pro Mikroregion Jindřichohradecko, Klášterská 135/II, 377 01 J.
Hradec, IČ 70974250 a pověřuje místostarostu Miloše Míku k jejímu podpisu.
Smlouvu o úhradě nadnormativních prostředků na platy, odvody a ONIV ve výši 461 696,- Kč pro
Základní školu a Mateřskou školu Lodhéřov.
prodej pozemků p.č. 280/2 o výměře 128m2 a 282/1 o výměře 791 m2 v KÚ Lodhéřov za cenu 200,Kč /m2 plus DPH
schvaluje prodej pozemku č. 1544/2 v KÚ Lodhéřov o výměře 400m2 za cenu 50,- Kč/m2 + DPH.
dodatek č. 4 ke Statutu sociálního fondu tak, jak byl předložen.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na p.č. 3314 pro akci veřejné
osvětlení Studnice, a to bezúplatně, s Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 195/2,České
Budějovice, IČ 70890650 prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, Nemanická
2133/10, České Budějovice, IČ 70971641.
podepsání příkazní smlouvy s firmou firmou PL realizace s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing.
Lenkou Procházkovou, Potoky 5431, 760 01 Zlín

-

-

výzvu k podání nabídky na akci KD Lodhéřov tak, jak byla předložena.
oslovení minimálně tří dodavatelů, kteří podají nabídku na akci KD Lodhéřov, a to firmy: Valek
PVT s.r.o., Otín 406, J. Hradec, IČ 26068117, VHZ – MONTÁŽE s.r.o., Žižkova 419, 394 68
Žirovnice, IČ 65278062 a jako třetí GASTOP JH s r.o., Na Kopečku 3, J. Hradec, IČ 26083175
členy komise pro otevření obálek ve složení: Vlasta Kovářová, Ing. Lenka Procházková, Zdeňka
Klesalová.
členy hodnotící komise ve složení: Princ Josef, Ing. Lenka Procházková, Zdeňka Klesalová.
navrženou kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 3227/5 s předkupním právem pro obec
Lodhéřov
změnu usnesení č. 35/2017/09, kde se mění jméno kupujícího, neboť původní kupec se změnil

c) ukládá:
-

-

podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace pro Mikroregion Jindřichohradecko, Klášterská 135/II, 377
01 J. Hradec, IČ 70974250 – uloženo Miloši Míkovi
zveřejnit záměr prodeje pozemku č. 1544/2 v KÚ Lodhéřov o výměře 400m2 za cenu 50,- Kč/m2 +
DPH.
podepsat Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s Jihočeským krajem, U
Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ 70890650 prostřednictvím Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice, IČ 70971641.
podepsat příkazní smlouvu s firmou PL realizace s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Lenkou
Procházkovou, Potoky 5431, 760 01 Zlín
zveřejnit záměr pronájmu oddělených nebytových prostor KD – pohostinství od 1.1.2018

V Lodhéřově dne 20.12.2017
Zapsala: Prokešová Dana

Klesalová Zdeňka, v.r.
starostka obce

