VÝPIS Z 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO DNE 29.09.2021

Zapisovatelka: Bc. Eva Zimová
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Petr Žák
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Juraj Papan, Miroslav Lébl
ZO projednalo doplnění programu o bod č. 9, 10, 11
Schváleno 12 hlasy pro, 2 hlasy František Hošek a Ing. Petr Polák se zdrželi
ZO bere na vědomí usnesení přijaté na 14. zasedání ZO s připomínkami:
 Ing. Petr Polák: do zápisu ZO č. 14 bude doplněno: důvod návrhu Ing.
Petra Poláka o vyjmutí bodu č. 1 z důvodu nepředložení dostatečných
podkladů pro prodej bytů
1. ZO schvaluje prodej obecních bytů
a) byt č. 7 č.p. 115 Dříteň pro pí. P. D. Zjiištěná cena 859.240,-Kč +
administrativní náklady a podíl 1/9 na společných částech budovy č.p.
115 Dříteň a 1/9 pozemku p.č. 123/3 , dle znaleckého posudku č.
494/2021.
Pro 9 hlasů, proti 3 hlasy - Ing. Petr Polák, František Hošek, Radka
Mikešová, zdržel se 1 hlas Libor Waldhauser.
b) byt č. 9 č.p. 126 Dříteň pro pí. E. M. Zjištěná cena 1.072. 580,-Kč +
administrativní náklady a podíl 1/9 na společných částech budovy p. č.
121/2, dle znaleckého posudku č. 495/ 2021.
Pro 9 hlasů, proti 3 hlasy - Ing. Petr Polák, František Hošek, Radka
Mikešová, zdržel se 1 hlas Libor Waldhauser.
c) byt č. 5 č.p. 126 Dříteň pro p. P. CH. Zjištěná cena 687.830,- Kč +
administrativní náklady a podíl 1/9 na společných částech budovy č. p.
115 Dříteň a pozemku p.č. 123/3 , dle znaleckého posudku č.
496/2021.

Pro 9 hlasů, proti 3 hlasy - Ing. Petr Polák, František Hošek, Radka
Mikešová, zdržel se 1 hlas Libor Waldhauser.
18:40 - dostavila se Bc. Lenka Švejdová.
2. ZO projednala žádost o finanční příspěvek pro ,,Asistence a pomoc Péče
Slunečnice“ z.ú. a schvaluje částku 50.000,-Kč.
Schváleno všemi hlasy zastupitelstva.
3. ZO projednalo a schvaluje přijetí příspěvků na odstranění živelné
pohromy, schváleno všemi hlasy ZO .
Od:
 ANO 2011
100.000,-Kč
 Město České Budějovice
20.000,- Kč
 Nadace ČEZ
50.000,- Kč
 Mudr. Petr Toman
20.000,- Kč
 Mudr. Petr Toman ml.
10.000,- Kč.
4. ZO projednalo prodej pozemků p. č. 1072/19 výměra 992 m² a pozemek
p.č. 1073 vvýměra 101 m² v k.ú. Záblatí za cenu dohodou 300,- Kč/m² ,
pro p. M.Š. a pí. Ž.R.
Schváleno 11 hlasy pro, 3 hlasy se zdržely - Ing. Petr Polák, František
Hošek, Bc. Lenka Švejdová.
5. ZO projednalo vstup do spolku ,,Naše odpadky“. Neschváleno všemi
hlasy zastupitelstva.
6. ZO projednalo žádost o směnu obecních pozemků o celkové výměře 2922
m2 a pozemků p. Josefa Prokopa o celkové výměře 3551 m² , za cenu
50.000,- Kč . Dle znaleckých posudků č. 498/2021 pozemky obce a č.
497/2021 pozemky Josefa Prokopa, cena je vyrovnaná.
Schváleno 11 hlasy pro, 3 hlasy se zdržely Ing. Petr Polák, František
Hošek, Bc. Lenka Švejdová.
7. ZO projednalo výstavbu Kulturního, společenského a vzdělávacího centra
v Obci Dříteň a rozhodlo o přesunutí bodu č. 7 na mimořádné zasedání
ZO. Schváleno 13 hlasy pro 1 hlas se zdržel.
8. ZO projednalo a přesouvá projednání žádosti o dotaci na výstavbu
Kulturního, společenského a vzdělávacího centra v obci Dříteň na
mimořádné ZO. Schváleno 13 hlasy pro 1 hlas se zdržel.

9. ZO projednalo příjem dotace od „Ministerstva pro místní rozvoj“ na
stavební úpravy v tělocvičně v částce 1.611.743,- Kč, od Krajského úřadu
na volby do Parlamentu Č.R. v částce 210.000,- Kč.
10. ZO projednalo a přesouvá na mimořádné jednání ZO „Financování
projektů obce - poskytnutí úvěru 10 000 000,-Kč od Komerční banky“.
Schváleno 13 hlasy pro 1 hlas se zdržel.
11. ZO projednalo změnu územního plánu č. 4.
Schváleno 12 hlasy pro, 2 hlasy se zdržely Ing. Petr Polák, František Hošek
z důvodu nedostatečné informovanosti.
Interpelace:
 Ing. Petr Polák - dotaz na název projektové dokumentace,
„Náměstí Dříteň“ – název dle projektové dokumentace
 Milan Smékal - dotaz na chodník směr na ,,Novou Ves“předpoklad řešení je do konce roku 2021
 František Hošek - připomíná havarijní stav komunikací mimo
vlastnictví obce
 Bc. Eva Zimová - dotaz na nefungující a přeplněné kontejnery pro
sběr šatstva, s firmou se jedná
 Bc. Lenka Švejdová - dotaz na pozemky na výstavbu rod. domů,
„Panská pole“ - řeší se schválení povolení na infrastrukturu
 Olga Trčková - žádost o jednání s obyvateli bytových domů č.p.
115 a č.p. 126 Dříteň se starostou obce

