Zápis

Z 8. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice, konaného dne 15.10.2015 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti úřadu městyse.
Přítomno:
9 členů zastupitelstva
2 omluveni (p. Vozobule, Ing. Rychtář)
3 občané
Navržený program:
1)
Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2)
Kontrola zápisu a usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva městyse
3)
Poděkování ředitele HZS
4)
Žádost o prodej nemovitého majetku městyse p.p.č. 656/16 v k.ú. Nuzín
5)
Žádost o prodej nemovitého majetku městyse, části p.p.č. 656/1 v k.ú. Nuzín
6)
Žádost o výstavbu chodníku
7)
Záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 1216 v k.ú. Čestice
8)
Žádost o změnu územního plánu
9)
Místní program obnovy vesnice - aktualizace
10)
Ostatní
1)

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise
Zasedání zastupitelstva městyse zahájil starosta p. Milan Žejdl a přivítal všechny
přítomné. Dle prezenční listiny je přítomno 9 členů zastupitelstva městyse – je tudíž
usnášeníschopné. Starosta seznámil přítomné s navrženým programem. Program byl členy
zastupitelstva městyse schválen – viz usnesení č. 1.
Pro: 9
Proti:
0
Zdržel se:
0
Zapisovatelkou byla pověřena zaměstnankyně městyse ing. Jana Vlažná, ověřovatelé zápisu
Ing. Kala, p. Staněk
– viz usnesení č. 2
Pro:
8
Proti:
0
Zdržel se: 1 (Ing. Kala)
2)
Kontrola zápisu a usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva městyse
Dotazem na ověřovatele zápisu bylo jištěno, že vše, co bylo projednáváno, bylo také zapsáno.
3)
Poděkování ředitele HZS
Poděkování za součinnost a hasební práce SDH Čestice. SDH vyjela 13x za 7 týdnů v letním
období.
4)
Žádost o prodej nemovitého majetku městyse p.p.č. 656/16 v k.ú. Nuzín
Žádost podal p. František Hába, v územním plánu je tento pozemek zapsán jako zastavitelný.
Návrh nepordávat
– viz usnesení č. 3
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se: 0
5)
Žádost o prodej nemovitého majetku městyse, části p.p.č. 656/1 v k.ú. Nuzín
Žádost podal p. František Hába – trvalý travní porost. Návrh neprodávat.
– viz usnesení č. 4
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se: 0
6)
Žádost o výstavbu chodníku
Žádost o výstavbu chodníku – p. Pavlíček Martin – chce chodník před budoucí stavbou (pod
p. Probst – směrem k čističce). Pozemek až k silnici je jeho, proto je třeba nám pozemek
darovat a na něm městys může chodník udělat.
Další žádost – Karolína Probst – navrhnuta směna pozemku

Další část – chodník od Kubešů směrem ke Kovářům také není udělán.
U p. Martana také není chodník. Všechny tyto stavby by se udělaly, ale nejdříve musí být
vyřešeny vlastnické vztahy.
– viz usnesení č. 5
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se: 0
7)
Záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 1216 v k.ú. Čestice
Jedná se o pozemek u potoka v Puchru (p. Brázda) o výměře 1.430 m2. Záměr pronájmu se
projednával na minulém zastupitelstvu. Návrh starosty – nájem za 1.000,- Kč/celý pozemek a
rok.
– viz usnesení č. 6
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se: 0
8)
Žádost o změnu územního plánu
Žádosti o zadání změny územního plánu:
p. Jiří Křiváček z Nahořan – pozemek nad výklenkovou kapličkou při cestě z Nahořan do
Čestic (je to jejich pozemek) zařadit do zastavitelného území obce – chce si tam postavit. Je
tam několik problémů – jsou jiné pozemky v Nahořanech určené k výstavbě, nenavazuje na
intravilán obce.
p. Čepičková a p. Novotná – mají chatu na Kobylce. Přikoupily kousek pozemku a chtějí
chatu zvětšit.
O změně územního plánu musí rozhodnout zastupitelstvo
Zastupitelstvo ukládá starostovi předprojednat možnost těchto změn v územním plánu
vzhledem k úřadům územního plánování a životního prostředí a zjistit finanční podmínky této
změny
– viz usnesení č. 7
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se: 0
9)
Místní program obnovy vesnice - aktualizace
Když žádáme o dotace, je tento dokument přílohou těchto žádostí. Obnovuje se jednou za 5-6
let. Starosta poslal návrh zastupitelům k přečtení a případnému doplnění. Schvalovat
se bude na některém z příštích zastupitelstev. Starosta žádá zastupitele o zaslání
připomínek a doplnění tohoto programu do 31.10.2015.
Ing. Rada – vyřešit možnost zalévání hřiště.
10)
Ostatní
10.1. Výroční zpráva základní školy – přednesla Mgr. Hartlová. Výroční zpráva je
k dispozici na úřadu městyse.
– viz usnesení č. 8
Pro:
8
Proti:
0
Zdržel se: 1 (p. Rataj)
10.2. Kontrola ZŠ a MŠ Čestice. Přednesla Ing. Vlažná
– viz usnesení č. 9
Pro:
9
Proti:
0

Zdržel se: 0

10.3. Lesní hospodářský plán – končí rok 2016. Je třeba zpracovat nový LHP na roky 2017
– 2026. Je zpracována a bude rozeslána výzva k podání cenové nabídky na zhotovení LHP.
– viz usnesení č. 10
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se: 0
10.4. RZ č. 6 a 7 – přenesla Ing. Vlažná, rozpočtové změny měli zastupitelé k dispozici
– viz usnesení č. 11
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se: 0

10.5. Pasportizace veřejného osvětlení – již několik let máme povinnost mít pasport
veřejného osvětlení (vychází to ze stavebního zákona § 161). Bude nutno podat výzvu na
vytvoření dokumentu „Pasport veřejného osvětlení“.
10.6. Žádost o finanční dar – p. Pixová Jaroslava z nakladatelství Blanice. Píše o historii
zámečků a tvrzí. Starosta by se nebránil finanční podpoře nebo odkoupení knih, ale až po
náhledu jak bude kniha vypadat.
10.7. Smlouva o smlouvě budoucí kupní smlouvy na nemovitost. Jedná se o pozemky p.p.č.
690 a 691 o výměře cca 687 m2 od p. Matějky na příjezdovou komunikaci k novým parcelám.
– viz usnesení č. 12
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se: 0
10.8. Autobusová zastávka Špic – stojí na pozemku p. Beyvla – dostali jsme souhlas
k opravě čekárny. Starosta oslovil p. Nováka Josef na podezdívku a p. Kozáka Josefa na
vlastní čekárnu. Zatím nebyl osloven nikdo jiný. P. Novák dal nabídku 42.043,- a p. Kozák
45.535,- Kč. Vč DPH 21%
– viz usnesení č. 13
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se: 0
– viz usnesení č. 14
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se: 0
10.9. Střídačky na hřišti – výměna stávajících za nové – nabídka firmy Strojírna Vodňany,
která by zhotovila jednu střídačku za 27.827,- Kč bez DPH. Byly by zhotoveny 2 střídačky do
konce roku 2015, protože v rozpočtu jsou ještě prostředky na opravy na hřišti.
– viz usnesení č. 15
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se: 0
10.10. Dopis od občana jako reakce na přečtení zápisu z minulého zastupitelstva. Byla
podána stížnost na řidiče auta SPZ 1C5 1939, že parkuje ve vjezdu na hřiště. Starosta to
vyřeší ústním napomenutím.
p. Rada – ústně požádal o sídlo TJ Čestice na adrese Čestice 1, 387 19
– viz usnesení č. 16
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se:
p. Kaskoun – oslovil p. Vávru, zda by souhlasil s umístěním autobusové čekárny u baru JIMI
– p. Vávra nesouhlasí a nechce se o tom dále bavit.
Starosta poděkoval za účast a ukončil zasedání v 19,40 hod.
Zapsala:

ing. Jana Vlažná

Ověřovatelé: Ing. Miloslav Kala

starosta: M. Žejdl

p. Jan Staněk

