Zasedání zastupitelstva obce
Císlo:
19
Datum: 01.10.2009

Zápis:
Program:

1) Zahájení.
2) Volba pracovních komisí.
3) Návrh programu jednání.
4) Kontrola usnesení.
5) Hospodarení obce k 31.08.2009.
6) Rozpoctová opatrení v období 04. - 09.2009.
7) Zápis z dílcího prezkumu hospodarení obce.
8) Autobusové nádraží Vacov.
9) Vodovod Tejmlov.
10) Nákup traktoru pro potreby obce.
11) výstupy stavební komise.
12) Ruzné.

K bodu 1:
Starosta obce Vacov zahájil jednání, privítal prítomné, sdelil, že zaplS z minulého
zastupitelstva byl overen a je k nahlédnutí u zapisovatelky. Prítomno je 15 clenu za,
zastupitelstvo je usnášení schopné.
K bodu 2:
Návrhová komise - Ing. Fric, Ing. Roucková, MUDr. Uhlírová
Hlasování:

pro 12, proti O, zdržel se 3.

Návrh overovatelu

MYDr.Roucka, Ing. Novák

Hlasování pro 13, proti O, zdržel se 2.
K bodu 3: Starosta obce prednesl návrh programu jednání zastupitelstva.
Hlasování: pro 15, proti O, zdržel se O.
K bodu 4: Usnesení z minulého jednání

za neobsahovalo

ukládací bod.

K bodu 5:
Paní Alena Máchová prednesla rozbor hospodarení
príloha c. 1/.
Hlasování: pro 15, proti O, zdržel se O.

obce k 31.08.2009 Iviz

K bodu 6: Paní A.Máchová predložila ZO rozpoctová opatrení C. 1 - 5, která provedla rada
obce v období 04. - 09.2009. Iviz. príloha c. 2/, konkrétní znení rozpoctových opatrení je
priloženo k jednotlivým zápisum z RO, kde byla provedena.
Hlasování: pro 15, proti O, zdržel se O.
K bodu 7:
Paní A.Máchová seznámila zastupitelstvo s prubehem a zavery dílcího
prezkoumání hospodarení obce za uplynulé období roku 2009 Iviz príloha c. 3/.

K bodu 8: Starosta informoval ZO o požadavku majitele autobusového nádraží ve Vacove
CSAD autobusy C.Budejovice a.s., vyrešit odprodej tohoto majetku do 31.12.2009. Nezávislý
soudní znalec prezkoumal nabídkovou cenu a tuto potvrdil. Obec již po predchozích
jednáních projevila zájem o koupi objektu vcetne pozemku. Vzhledem k rade dotacních
programu, kterých se obec úcastní a jejich povinnému do financování z vlastních zdroju je
v soucasné dobe financní situace obce pomerne tíživá. RO proto navrhuje splátkový kalendár
rozložený do dvou následujících let a to 2010 a 2011. Vzhledem k tomu, že cástka dosahuje
témer 1,200 mil. Kc, je navrženo splácení po období techto dvou roku ve výši 150000,- Kc
ctvrtletne. Eventuelní úver je pro obec neprijatelný z duvodu, že dluhová služba (financní
zdraví obce) by nás v podstate vyloucila od možnosti získat dotace z grantu EU. Práve
financní zdraví obce je jeden z duležitých bodove hodnocených ukazatelu. V tomto smyslu
bude ve veci dále jednáno, navržená kupní smlouva bude predmetem následného ZOo
Hlasování pro odkup AN vcetne pozemku, s platbou formou splátkového kalendáre
ctvrtletne : pro 15, proti O, zdržel se O.

K bodu 9: Starosta informoval zastupitele o jednání s panem Jiroušem ve veci vodovodní
prípojky do Tejmlova. Bylo též predmetem RO. Pan Jirouš požaduje, aby tuto prípojku (obec
je vlastníkem 1/18) prevzala obec a predala provozovateli 1. JVS. Na této prípojce se vyskytla
rada poruch s úniky vody. Dle sdelení I.JVS je i velmi malý celkový odber. RO má názor, že
by mela 1. JVS udelat zhodnocení celkového stavu jak po stránce technické, tak i ekonomické
a toto predložit k posouzení zastupitelum. Jak již bylo i v minulosti zdurazneno, tento
vodovod není jediným zdrojem vody pro nemovitosti v cásti Tejmlov.
Ing.Z.Novák - navrhuje pokud prevzít, tak s kompletními službami, vodomery a zdrojem.
J.Štastný - zdaje zkolaudováno?
Starosta - bude predmetem šetrení I.JVS. Podklady budou predloženy na príštím jednání ZOo
K bodu 10: Zapujcený traktor pro potreby byl vrácen, je nutno situaci urychlene rešit. Byla
uskutecnena poptávka po starších traktorech, cenové relace (dle stárí) byly od 200 do cca 500
tisíc Kc. Zánovnejší traktor je cenove blízký akcnímu novému Zetoru. Dotaci na traktor je
relativne možno získat na hospodarení v obecních lesích ve výši cca 35 %. Ukoncení príjmu
žádostí je 26.10.2009.
Názor RO je, že by se mel zakoupit
traktor nový, vzhledem
k cenovým relacím zrejme Zetor. Získání dotace samozrejme není jisté
J.Štastný - kolik stojí? .
Starosta - s príslušenstvím (celním nakladacem) vcetne DPH cca 1 mil Kc.
Hlasování o zakoupení nového traktoru : pro 15, proti O, zdržel se O.

K bodu 11:
Stavební technik predložil zastupitelstvu
stavební komisi Iviz príloha c. 4/.

následující návrhy projednané ve

žádost Petra a MVDr. Marie Klimešových, bytem Komenského 5, Klatovy
a
Františka Klimeše, bytem Miretice 2, Vacov o prodej cásti pozemku p.c. 241/1
a
cásti pozemku 251/1 k.ú. Miretice u Vacova. Jedná se o puvodní stav zjištený pri
zamerení domu.
Komise doporucuje prodej cásti pozemku ostatní plocha p.c. 241/1 a 251/1 k.ú.
Miretice u Vacova celkem o výmere 27 m2 za cenu 50,- Kc/m2. Oddelení pozemku,
GP, kupní smlouvu a zápis do KN zajistí a hradí žadatelé.
Hlasování: pro 15, proti O, zdržel se O.

žádost Marka Kováríka, bytem Mladíkov 5, Vacov o prodej pozemku p.c. 249/1
v k.ú. Mladíkov. Jedná se o puvodní cestu ve vlastnictví obce, která nenavazuje na
další komunikace a sousedí s pozemky žadatele. Na jednání zastupitelstva C. 16 dne
06.05.2009 nebyl prodej schválen pro námitku pana Václava Kováríka, Mladíkov 10.
Tato námitka byla písemne zrušena.
Komise doporucuje proto prodej pozemku p.c. 249/1 ostatní plocha o výmere 344 m2
v k.ú. Mladíkov Marku Kováríkovi, Mladíkov 5, Vacov za kupní cenu 35 Kc/m2.
Kupující zajistí a uhradí kupní smlouvu a vklad do KN.
Hlasování:

pro 15, proti O,zdržel se O.

žádost pana Jirího Trollera, Myslíkova 5, Praha 1 o prodej cásti pozemku p.c. 632/1
ostatní plocha v k.ú. Precín o výmere 24 m2 - jedná se o puvodní predzahrádku u
domu Precín cp. 67.
Komise doporucuje prodej cásti pozemku 632/1 ostatní ploch o výmere cca 24 m2
(bude upresneno GP) v k.ú. Precín v rozsahu stávající predzahrádky za cenu 100,Kc/m2 Jirímu Trollerovi, Myslíkova 5, Praha 1. Kupující zajistí a uhradí GP, oddelení
pozemku, kupní smlouvu a vklad do KN.
Hlasování:

pro 15, proti O,zdržel se O.

žádost Ing. Jaroslava Grabmiillera, sídlište 1. máje 1141, Strakonice o prodej cásti
pozemku p.c. 244 ostatní plocha v k.ú. Miretice u Vacova (priléhající ke komunikaci
stará cesta k Precínu) o výmere 50 m2. Pozemek sousedí s pozemky žadatele a je
využíván pro nájezd na zahradu.
Komise doporucuje prodej cásti pozemku p.c. 244 ostatní plocha o výmere 30 m2
v k.ú. Miretice u Vacova žadateli za cenu 100,- Kc/m2. GP, oddelení pozemku, kupní
smlouvu a vklad do KN zajistí a uhradí kupující.
Hlasování: pro 15, proti O,zdržel se O.

Návrh na zámer využití pozemku p.c. 318/2 o výmere 5337 m2 v k.ú. Vlkonice (mezi
kotelnou a objektem ZOD Vacov). Obec registruje zájemce o výstavbu byt. domu s byty do
osobního vlastnictví. Uvedený pozemek by bylo vhodné nabídnout investorovi, který by
provedl výstavbu komercního bytového domu. Vlastní umístení na predmetném pozemku
bude rešeno prostrednictvím studie investicního zámeru. Jeho cílem bude co nejlépe i
architektonicky tento pozemek využít.
Obec Vacov predkládá' zastupitelstvu zámer budoucího použití cásti pozemku p.c. 318/2
k.ú.Vlkonice pro komercní výstavbu bytového domu za podmínky, že zámer výstavby vcetne
prodeje pozemku (ci jiné varianty investování) s tím souvisejícího bude zastupitelstvem
projednán po zajištení dodavatele a investora a príprave investicního zámeru.
Hlasování o zámeru využití pozemku: pro 15, proti O,zdržel se O.

Informace o dotacním projektu "Parkové úpravy, nákup a výsadba zelene v zastaveném území
obce Vacov v k.ú. Vlkonice", žádost byla pro obec úspešná. Dotace 90%, DPH neuznatelný
náklad, hradí obec. Obec vypsala poptávku na dodání zarízení na údržbu verejné zelene.
Požadavek na stroj multifunkcní.
V souvislosti s docasným zrušením vymezeného zastaveného území požádal pan Josef
Vlcek radu obce o vyjádrení k vybudování FVE v k.ú. B.Hora.
sttechnik - precetl písemnou žádost pana Vlcka a odpoved RO zaslanou žadateli. RO
doporucuje rešit tuto záležitost v rámci již pripravované územne plánovací dokumentace
(stavební technik podotkl, že by šlo o zdržení cca 1 mesíc). Dále bylo upozorneno na
usnesení ZO c. 16, kde byly požadovány pro následné rozhodnutí urcité materiály.

Starosta vyzval pana Vlcka kjejich predložení. Vyjádrení spolecnosti E.ON a.s. predloženo
nebylo, stavební technik precetl vyjádrení odb. ŽP MeÚ Vimperk. Vyjádrení obsahovalo
v podstate
negativní postoj k výstavbe na predmetných pozemcích, umožnilo však její
realizaci na omezené urcené cásti.
Pan J.Vlcek - stavba bude provedena na soukromých pozemcích, nemelo by být omezováno.
Ing Novák - vlastnické vztahy nemají vliv na územne plánovací dokumentaci. Je proti takové
stavbe, zastupitelstvo urcilo podmínky, které nebyly splneny.
J.Štastný - nebránit podnikatelským aktivitám, neurcovat využití soukromých pozemku.
Ing. Roucková - je treba brát ohled na to, jak bude krajina vypadat.
Pan J.Vlcek - žádá o rozhodnutí ihned, záležitost neprotahovat.
Hlasování pro vydání souhlasného
stanoviska s vybudováním
FVE na pozemcích
v Benešove Hore: pro 5, proti 6, zdržel se 4.
K bodu 12: Starosta informovalo
-

-

-

-

-

aktivitách obce:

v rámci ROP podány 4 žádosti o dotace - školství, komunikace, zdravotnictví. K 30. zárí
odevzdána žádost o revitalizaci námestí II etapa. Celkový financní objem je cca 80
mil.Kc. Žádosti byly zpracovány velmi odpovedne, urcitá hodnotící kriteria nelze ovlivnit
(financní zdraví obce, míra nezamestnanosti v regionu apod.). Jen velmi malé procento
žádostí (dle zkušeností z minulých výzev) má šanci dotaci získat.
odevzdána žádost o dotaci na bezdrátový rozhlas pro všechny cásti obce. Dle informace je
zde opet velký previs žádostí vuci uvolneným financním prostredkum.
Provedena rozsáhlá kontrola hospodarení v obecních lesích. Dle záverecného protokolu je
hospodarení na slušné úrovni. Drobné závady mají stanovenu lhutu k odstranení.
Zpracovány žádosti o dotace v souvislosti
s prívalovými dešti na prelomu cervna a
cervence tohoto roku. Po potvrzení Krajským úradem C.Budejovice bude predáno na
príslušný odbor MMR CR.
Byla dokoncena 1. etapa výstavby
ZTV na pozemcích "Pod dubem" nyní dojde
k provedení elektrorozvodu na jednotlivé parcely. 02 Telefónica zatím odmítla provádet
kabelové rozvody. Dle sdelení není toto financne efektivní. V nedávné dobe se podarilo
vyjednat s výkonným výborem PF CR dodatek ke stávající smlouve, který umožnil i na
historickém pozemku církve provést výstavbu rodinných domu. Dosavadní smlouva
umožnovala pouze výstavbu ZTV. Na druhou etapu, zahrnující komunikace, parkovište
atd. se dosud nepodarilo dotaci získat. Ovlivneno i soucasnou politickou situací.Cílem je
zahájení výstavby dómu pokud možno na jare 2010, je již zadáno 16 parcel.
Zpracovány projekty na druhou etapu
rekonstrukce zkorodovaných
ocelových
vodovodních radu. Vyhlášený dotacní program SZIF však neumožnuje žádat financní
prostredky na rekonstrukce. Bude opetovne podána pouze žádost o dotaci na akumulacní
jímku u COV v Rohanove.
Zvažováno je zpracování projektu a podání žádosti o dotaci v rámci OPŽP na zateplení
plášte budovy OÚ, výmenu oken, prípadne i výmenu topného zdroje za tepelné cerpadlo.
Základní dotace je 90%, od které se pak odecítá rada tzv. neuznatelných nákladu,
kupríkladu vypoctené úspory za následujících 5 let apod. Výše dotace pak predstavuje
kupríkladu 50 - 70%. Skutecností však je, že energetická nárocnost budovy OÚ je
neúmerne vysoká

Ing. Zloch - chtelo by to posekat porost na pripravených parcelách.
starosta - již projednal s predsedou ZOD.

Usnesení c. 19 Zastupitelstva obce Vacov
ze dne 01.10.2009
I. ZO schvaluje:
1) Rozbor hospodarení k 31.08.2009
2) Rozpoctová opatrení c.l- 5 provedená radou obce v období 04.-08.2009
3) Odkoupení autobusového nádraží ve Vacove vcetne pozemku za nabídkovou
cenu dle znaleckého posudku, formou dvouletého
splátkového kalendáre
v letech 2010 - 2011 s ctvrtletními splátkami ve výši 150000,- Kc.
4) zakoupení nového traktoru s celním nakladacem na základe provedeného
výberového rízenÍ.
5) Prodeje pozemku dle bodu 11 jednání zastupitelstva obce.
6) zámer využití cásti pozemku p.c. 318/2 k.ú. Vlkonice pro stavbu bytového
domu (komercní byty).

II. ZO neschvaluje:
1) Vydání souhlasného stanoviska obce pro stavbu FVE v k,ú. Benešova Hora
panu Josefu Vlckovi.

III. ZO bere na vedomí:
1) zprávu z dílcího prezkoumání hospodarení obce za rok 2009.

Hlasování: pro 15, proti

O,

Zapsal: H.Danhová

zdržel se O.

Dne: 01.10.2009

