Zálpls č'. 5l2o22
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ž|źelice, které se uskutečnilo ve středu
Ĺ4.o9.2o22 od 19.00 hodin v kutturním domě v žažeLcích,Masarykovo náměstí

zs,Žiželĺlce

.

Přítomní dle pľezenčnílistiny: Miľoslav štěľba, Václav Kunc, MUDr. Fľantišek
Vosáhlo, Josef Żivný, Jiří Novotný-Kuzma, Ing. Aleš Vokál, Maftin Ďoubal, Michal
Pavlík
Jednání oZ je usnášeníschopné, prezenčnítistina je přílohou zápisu č,.512022,
Omluveni:
Jednání o rozhodování oZ byla v souladu se z.č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích,
obecní zíízenív posledním znění.
Program:
1. Zahájení
2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednâni oZ

3
4

Návrh a schválení programu jednání oZ
Smlouva o smlouvě budoücí o zřízenívěcného břemene - sluŽebnosti - výzva k
uzavřenĺ:|V-12-6031132NB01v rámci stavby: Ko-Hradišt'ko ll kNN ć,' parc'27ĺ1
5' Smlouva o budoucísmlouvě ozřizeni věcného břemene s Povodí Labe na parc. č. 1161ĺ1
v k.Ú. Żtželice nad Cidlinou _Závlaha fotbalového hřiště
6. Záměr č' V prodeje pozemků ve vlastnictvĺ obce k výstavbě RD výzva k podání nabĺdek
7. Rozpočtovéopatřeni ö,.4
8. Diskuze
9. Zâvěr

1. Zahájení

Zahéljenív 19:00 hodin provedl starosta obce přivítáním všech přítomných

2.

a

návrh

Návrh usnesení:
OZ schval
za
Hlasování:
Pro:

a ověřovatelů zápisu z jednáni oZz
Dařílková

Návrh a vol

šáľłuDařílkovou

za

I

1v. štěrba, V.Kunc, 3.Živný, J.Novotný-Kuzma, M. Ďoubal, Ing. A. Vokál, M. Pavlík, MUDr. F.
Vosáhlo)
Proti:
Zdňel se : 0
Usnesení č'. l ĺ L4.o9.2o22
schváleno

0
b

návrh ověřovatele zá

:

Michal Pavlík

Návrh usnesení:
OZ schva
ověřovatele
su : MichaIa Pavlíka
Hlasováníl
Pro:7
(u. štěrba, V.Kunc, l.Živný, J.Novotný-Kuzma, M. Ďoubal, Ing. A. Vokál, MUDr. F. Vosáhlo
)
Proti: 0
Zdržel se : 1
. Pavl
Usnesení č. 1.4.09.2022
schváleno
návrh ověřovatele

Návľh usnesení:
OZ schval
isovatele zá

ĺsu : MUDr. František Vosáhlo

MUDľ. Františka Vosáhla

I

Hlasování:
Pro:7
(M. štěrba, V.Kunc, J.Živný, J.Novotný-Kuzma, M. Ďoubal, Ing. A. Vokál, M. Pavlík)
Proti: 0
Zdržel se : 1
UDr. F. Vosáhlo
Usnesení č. 3/ 14.09 .2022
schváleno

3. Návľh a schválení pľogramu jednání oZ
Starosta předložil návrh programu jednání oZ, takjak byl vwěšen na úřední desce
a elektronické desce a doplnil o body:
Žádost o finančnípodporu na cyklistickou akci ,,Žiželická 70" v Žiželicích
í smlouva stická akce
ická70" v Žiželicích

-V

Návrh usnesení:
oZjschvaluje progľam jednání v předloženém znění včetně doplněných bodů:
8. Žádost o finančnípodporu na cyktistickou akc| ,,žiželická7o"v Žiželicích
9. Veřejnopľávní smlouva - cyklistická akce ,,žiželickä70"v Žiželicích
10. Diskuze
L1,.Záľ'ěr
H
nl
Pro:

I

(u. štěrba, V.Kunc, J.Živný, J.Novotný-Kuzma, M. Ďoubal, Ing. A. Vokál, M. Pavlík, MUDr.

Vosáhlo)

Proti:

0

Usnesení č.

4.

F.

ZdrŽel se : 0

L4.O9.2022

schváleno

Smlouva o smlouvě budoucí ozřízeni věcného břemene - stužebnosti - ýzva
k uzavření: IV-12-6031132/VB01 v ľámci stavby: Ko-Hradišt'ko II kNN č:
paľc. 27l1,

V rámci rozšiřování distribuční soustavy připravuje společnost črz dĺstrinuce, a.s. stavbu:
7^08lt - osazení pilffe s kabelovou skříní sD722, nové kabelové vedení lkv. 37ogl2 _
uloženíkabelového vedení lkV, parc. č,.7oţlt,7o9l2 v k.ú. Hradišťko II pro připojovaný
pozemek parc. č. 27lt. Jednorázová náhrada za zřízenívěcného břemene 8.500,- Kč beż
DPH.

Návrh usnesení:
oZ schvaluje Sm|ouvu o smlouvě budouci o zřizení věcného břemene
služebnosti osazen I pil lre s ka belovou skřínt sD7 22 na p.c. 70aI I a 709 2 a
uloženínového kabelového vedení lkv v k. u H rad išťkoil Jed norázová náh rada
za zr,zen t věcného břemene
Kčbez D PH
Hlasování:

-

Pro: 8

(u.

Ştě1ba, V.Kunc, l.Živný, J.Novotný-Kuzma, M. Ďoubal, Ing. A. Vokál, M. Pavlíţ MUDr. F.
Vosáhlo)
Proti:
Zdržel se : 0

0

Usnesení č. 5 L4.O9.2022

5.

schváleno

Smlouva o budoucí smlouvě o zŕízeni věcného břemene s Povodí Labe na
parc. č. 1161/1 v k.ú. Žiželice nad Cidlinou _ ZávIaha fotbalového hřiště

oZ projednalo smlouvu o smlouvě budoucí s Povodí Labe, státní podnik. Důvodem pro
uzavřenívěcného břemene je investičníýstavba v rámci akce: ,)Závlaha fotbalovéňo
hřiště" na parc. č. 1161/1 v k.ú. Žiželice'nad Cidlinou. Úplata zazřízenívěcnéhobřemene
bude stanovena Ve

ýši pětinásobku

ročníhonájemného stanoveného dle vnitřního předpisu

2

budoucíhopovinného pro plochu dle geometrického plánu, minimálně však ve
2.000 Kč. Cástka je osvobozena od DPH.

ýši

Návrh usnesení:
oZ schvatuje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřizení věcného břemene s Povodí
Labe na parc. C. I 16 Ll I v k.ú žižel
ice nad c idt inou Závla ha fotba lového hřiště
na pa rc. c. I 16 1 1 v k.ú źižel
ice nad cid !nou za úplatu, kteľá bude sta novena ve
vysr pěti násobku rocn ího nájenĺného sta noveného vnitřn tm před pisem budoucího
povinného pro plochu, která bude vymezena geo metrickým p !á nem, m in imál ne
vsa k ve
2. 000 Kč. částra osvobozena od D PH
Hlasová
Pro: 8

(u. Štěrba, V.Kunc, J.Žlvný, J.Novotný-Kuzma, M. Ďoubal, Ing. A. Vokál, M. Pavlík, MUDr.

Vosáhlo)

0

Proti:

F.

Zdržel se : 0

Usnesení č,. 6 l L4.o9.zo22

schváleno

6.

Záměr č. V prodeje pozemků ve vlastnictví obce k výstavbě RD výzva
k podání nabídek
Starosta obce M. štěrba seznámil přítomné se záměrem na prodej pozemkoých parcel na
ýstavbu RD Žiželice, v části Pod Vińcí. Celkem se jedná o 12 pozemků (situačnímapa
s pozemkoými parcelami a uýměramijako příloha zápisu). Návrh kupníceny 1.900 Kč/
lmz. Cena můžeb'ýt schválením zastupitelsWa m ěněna a to nejýše lx za měsĺc z důvodu

délky truání záměru a změn ceny nemovitostí. Veškerépodmínky záméru jsou součástí
zameru
bude
na úřední desce

Hlasování:
Pro: 8

(y. Şt9pa' V.Kunc, J.Živný,J.Novotný-Kuzma, M. Ďoubal, Ing. A. Vokál, M. Pavlíţ MUDr.
Vosáhlo)

Proti:

0

Zdrtel se : 0

Usnesení č,. 7 l L4.o9.2o22

7.

oz

Rozpočtové opatření č. 4
lo

H

F.

schváleno

íč.4.

měli

ĺtelék d

ct

NI:

PrÔ: 8

(ĺvi Štěrua, V.Kunc, J.Živný, J.Novotný-Kuzma, M. Ďoubal, Ing. A. Vokál, M. Pavlíţ MUDr.
Vosáhlo)

Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení č. 8/14.09 .2022

8.

schváleno

Žádost o finančnípodporu na cyklistickou akci ,,žiželická7o,, v Žiželicích
a
J

F.

oZ projednalo žádost o finančnípodporu na cyklistickou akci ,,Žiželická 70" konanou dne
t7.září2022. Navrhovaná finančnípodpora v hodnotě 3.000,- Kč
Návrh usnesení:

oz schval uJe žádost na fi nancn

v Žiželicích a schva
HI

podporu cyklistické akce,,žiželická 70" konané
navľhovanou částku
Kč.

t:

Pro: 8
(M. Štěrba, V.Kunc, J.Živný,J.Novotný-Kuzma, M. Ďoubal, Ing. A. Vokál, M.
Vosáhlo)
Proti:
Zdržel se : 0

0

Usnesení ć,. 9 l r4.o9.2o22

Pavlk MUDr.

F.

schváleno

9. Veřejnopľávní smtouva - cyklistická akce ,,tiźelická70" v Žiželicícn
OZ projedn a lo

a kcĺ

Návľh usnesení:
OZ schvaluje

stickou akci
Hlasováníl

í smlouvu o poşkytnutí fin a nčníhopříspěvku na sportovní
-Kč
ická 70" konanou v ZiželicíchVC

ího příspěvku na
Kč.

ická

Pro: 8

(u: Štěrba, V.Kunc, J.Živný, J.Novotný-Kuzma, M. Ďoubal, Ing. A. Vokál, M.

Vosáhlo)

Proti:

0

Usnesení č. 1

Pavlţ MUDr.

F.

Zdržel se : 0

L4.O9.2022

schváleno

10. Diskuze

Dotaz občana na čištěnírybníčkuv Končicích, jakÝ má obec s rybníčkemzámér.
obec nechala zpracovat rozbory bahna Končického rybníčku, Hradišťského rybníčkua
rybníčkuv Kundraticích. Rozbory vyšly v normách a nyní se bude jednat o vyčištění
rybníčků.
Upozornění občana na chybějící dopravní značení.
Zastupitelé se budou podnětem zab'ývat a připraví návrh na doplnění dopravního
značení.
Dotaz občana, aby ýstupy zřízených komisí obecního zastupitelswa byly předkládány na
zastupitelstvu.
Zastupitelé předají po volbách podnět novému zastupitelstvu a nově vzniklým
komisím.
Stížnost občana na hluk zfirmy Crocodille. U firmy je nově umístěn agregát na ţrobu
elektřiny. Hluk a vĺbrace jsou pro obyvatele části Pod Vinicí neúnosné.
Starosta obce je v kontaktu se zástupcem firmy a s hygienou. V následujících dnech
proběhnou jednánío možných řešeních. Zastupitelé navrhují možnost póoat podnět
na hluk na hygienu hromadně.

-

-

-

11.Závěľ

Pan starosta poděkoval současnému zastupitelstvu za jejich práci a ukončil jednání oZ
ve 19:45 hodin.
Zapsala

dne 14'09,2o22Šárra Dařílková

-

4

Zápis č. 5l2022veřejného jednání

Pavlík

oZze dne 14.09.2022ovéřil:
o^"

.Ę:/.?:.&?.z

pan MUDr. František Vosáhlo zastup

o^"

./{.!.?:..?-łt

štěrba

dne

pan Michal

pan Miroslav

Vyvěšeno

zastupitel.

starosta

/î,lę.ĺ,orz

Elektronicky:
Vyvěšeno:'...

Svěšeno:

Svěšenol.'.

5

ĺ?- 4azL

,t./ŕ atz

