Obec Újezd u Plánice

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice, konaného dne
30.6.2021 od 18:00 hodin v KD v Újezdě u Plánice, č.p. 25
anonymizováno
Přítomni zastupitelé:
Milan Moudrý, Jiří Fremund, Veronika Jakubcová, Bc. Blanka Kantová,
Jindřich Gregora, Ing. Petr Kulich
Omluvení zastupitelé:
Mgr. Vladimír Kabrt - letní tábor od zaměstnavatele ZUŠ Klatovy

1. Zahájení
Řádně svolané veřejné zasedání zastupitelstva (dále v textu ZO) zahájil starosta obce v 18:00
hodin a dále schůzi řídil (dále v textu předsedající). Konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů
z celkového počtu 7 a zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatele zápisu
Za ověřovatele zápisu pro dnešní zasedání předsedající navrhl Ing. Petra Kulicha
a Veroniku Jakubcovou, zapisovatelem Bc. Blanku Kantovou. Předsedajícím bylo dále oznámeno,
že se zastupitelé i občané mohou vyjadřovat ke každému bodu zvlášť.
NÁVRH USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Petra Kulicha a Veroniku Jakubcovou,
zapisovatelem Bc. Blanku Kantovou.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Schválení programu
Program dnešního jednání byl zveřejněn a navržen takto:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Zpráva starosty o činnosti OÚ od minulého zasedání
5. Rozpočtové opatření č. 5, 6 / 2021
6. Prodej pozemku 451/27 a 454/16
7. Prodej pozemku 1218/5 a 1218/2
8. Prodej pozemku 908/48
9. Závěrečný účet obce 2020 a Zpráva o kontrole hospodaření
10. Různé
11. Diskuze
12. Závěr
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NÁVRH USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0,
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Zpráva kontrolního výboru
Zprávu kontrolního výboru přečetla předsedkyně kontrolního výboru Veronika Jakubcová.
Z předcházejícího zasedání nevyplývají pro zastupitelstvo žádné nedořešené úkoly. Dodržování
právních předpisů obce je kontrolováno průběžně. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
NÁVRH USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4. Zpráva starosty o činnosti OÚ od minulého zasedání
Starosta informoval o výdajích a investicích od 1.1.2021. Dále informoval o stavu pokladny
a hodnoty zboží skladem v Restauraci U Roubanky. Dále odpovídal na dotazy z předchozího
zastupitelstva 6.6.2021.

5. Rozpočtové opatření č. 5, 6 / 2021
Rozpočtové opatření č. 5 se týká navýšení příjmů za prodej dřeva a výdaje na vrt
Rozpočtové opatření č.6 se týká také vrtu - čerpací zkoušky, rozbor vody a oprava lesních
cest.

NÁVRH USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje Rozpočtové opatření č. 5,6 z roku 2021.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

2

6. Prodej pozemku 451/27 a 454/16
Pozemek 454/27 - 67m2 se jedná o narovnání vlastnických poměrů - zaměření plotu
NÁVRH USNESENÍ č. 5
I. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 454/27, ostatní plocha o výměře 67 m2
nacházejícího se v katastrálním území Újezd u Plánice, panu XXXXX, za celkovou cenu 3350 Kč,
tj. v běžné ceně 50 Kč za 1 m2.
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce uzavřít kupní smlouvu podle bodu I. tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.
Dále pozemek 454/16 o výměře 1397 m2 Na žádost XXX. Jedná se o pozemek za panem
Gotwaldem. Pan XXX měl zájem o celý pozemek 454/10 - od plotu k cestě. Ale u cesty má obec
záměr ponechat pruh sídelní zeleně. Takže se jedná o pozemek o šířce cca 27 metrů.
NÁVRH USNESENÍ č. 6
I. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 454/16, ostatní plocha o výměře 1397 m2
nacházejícího se v katastrálním území Újezd u Plánice, panu XXXXX, za celkovou cenu 69.850
Kč, tj. v běžné ceně 50 Kč za 1 m2.
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce uzavřít kupní smlouvu podle bodu I. tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 0
Proti 6
Zdrželi se
Usnesení č. 6 nebylo přijato.

7. Prodej pozemku 1218/5 a 1218/2
Jedná se o narovnání majetkových vztahů, zaměření plotu u XXXX. Dále bylo s panem
XXX domluveno odkoupení jeho pozemků, což bude probráno v různém.
NÁVRH USNESENÍ č. 7
I. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 1218/2 - ostatní plocha o výměře 39 m2
a pozemku 1218/5 - ostatní plocha o výměře 35 m2 , nacházejících se v katastrálním území Újezd
u Plánice, panu XXX, za celkovou cenu 3.700,- Kč, tj. v běžné ceně 50 Kč za 1 m2.
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce uzavřít kupní smlouvu podle bodu I. tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.
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8. Prodej pozemku 908/48
Jde po pozemek související s pozemky pana XXX a na jeho žádost má zájem odkoupit
plochu p.č. 908/48 o výměře 113 m2.
NÁVRH USNESENÍ č. 8
I. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 908/48 - ostatní plocha o výměře 113 m2
nacházejícího se v katastrálním území Újezd u Plánice, panu XXXX, za celkovou cenu 5.650,- tj.
v běžné ceně 50 Kč za 1 m2.
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce uzavřít kupní smlouvu podle bodu I. tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo přijato.

9. Závěrečný účet obce 2020 a Zpráva o kontrole hospodaření
Návrh Závěrečného účtu byl zveřejněn 28.5.2020 spolu se Zprávou o kontrole hospodaření.
Celkové příjmy za rok 2020 byly 4.895.276,- Kč
Z toho dotace
1,087,555,- Kč
Celkové výdaje za rok 2020
5.406.126,- Kč
Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2020 - 7.041.355,- Kč
Při kontrole hospodaření nebyly shledány žádné nedostatky.

NÁVRH USNESENÍ č. 9
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření
obce Újezd bez výhrad a schvaluje Účetní závěrku za rok 2020.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

10. Různé
Odkoupení pozemků 1292/4 a 755/2
Jedná se o pozemky od pana XXX, se kterým bylo domluveno odkoupení pozemku 1292/4 86 m2, což je plocha na koupališti hned za lávkou. A dále plocha 755/2 to je pruh cca 80metrů
dlouhý a 3 metry široký, kterým by měl jít vodovod.

NÁVRH USNESENÍ č. 10
I. Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku p.č. 1292/4 - ostatní plocha o výměře 86 m2
a koupi pozemku 755/2 - ostatní plocha o výměře 310 m2 od pana XXXX. Pozemky se nachází
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v katastrálním území Újezd u Plánice,. Celková dohodnutá cena činí 19.800,- Kč, tj. v dohodnuté
ceně 50 Kč za 1 m2.
II. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce uzavřít kupní smlouvu podle bodu I. tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Oznámení o změně pracovní doby
Nově - od 7.7.2021 budou úřední hodiny ve středu od 15-18 hod.
Pondělí 9-12 a pátek 9-12 zůstává.

Pomoc obcím na Moravě
Obec se rozhodla finančně podpořit obce postižené vichřicí v červnu 2021, a to částkou
21.000,- Kč
Jedná se o pomoc prostřednictvím Sdružení místních samospráv, jejichž jsme členy, kteří se
zavazují darovací smlouvou přeposlat naši částku konkrétní obci.
Pokud by chtěli přispět občané, bude k dispozici seznam transparentních účtů, kam můžou rovnou
poslat peníze.
NÁVRH USNESENÍ č. 11
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu se Sdružením místních samospráv, z.s. ve
prospěch obcí a regionů postižených vichřicí v červnu 2021. Dar bude ve výši 21.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

11. Diskuze
• p. J. Vladař - požádal o omezení provozu kolem jeho domu. s tím, že se mu bortí stodola starosta odpověděl, že to bude řešit
• p. Holý - nevěděl že je schůze - starosta odpověděl, že byla řádně vyvěšena na internetu
i úřední desce a vyhlášena v den konání rozhlasem, protože před tím nešel rozhlas
• p. Faist - proč nejsou v zápise jeho připomínky k minulé schůzi - starosta se omluvil, že je
ve své zprávě opomněl, ale v zápise jsou připomínky zaneseny
• p. Holý - dotaz na návratnost investic osvětlení a ozvučení sálu - pan starosta odpověděl, že
plánujeme promítání kina, možnost pronájmu KD. Hlavně jde o zhodnocení majetku, lepší
vybavenosti, tak aby Kulturní dům mohl lépe sloužit svému účelu.
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• p. Touš - zda OÚ uvažuje o rozšíření otevírací doby hostince, alespoň přes léto. Starosta
odpověděl, že pokud bude zájem, tak se otevírací doba rozšíří.
• p. Kouklová - jestli by nemohla mít nějaká maminka od restaurace klíč a otevřít si hostinec.
Odpověď - nemohla, hmotnou zodpovědnost má p. Šándor, ale pokud má někdo zájem,
může si vzít hostinec do pronájmu.
• p. Rataj - poprosil o doplnění Spolku Újezdecké ženy na internetové stránky. (dodatečná
odpověď - p. místostarosta, který stránky spravuje, potřebuje od spolku nejdříve nějaké
informace ke zveřejnění /zprávu o činnosti, fotografie/.

NÁVRH USNESENÍ č. 12
Zastupitelstvo obce bere na vědomí příspěvky přednesené v diskuzi.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

12. Závěr
Závěr provedl pan starosta Moudrý. Zasedání bylo ukončeno v 18:50 hodin.
Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Prezenční listina, zveřejněná informace o konání zasedání
Zpráva kontrolního výboru
Rozpočtové opatření č. 5,6 z roku 2021
Záměr prodeje pozemků
Závěrečný účet obce, Zpráva o přezkoumání hospodaření
Darovací smlouva na pomoc postiženým obcím na Moravě - návrh

Zápis byl vyhotoven dne: 7.7.2021

Zapisovatel:

Ověřovatelé:

………………………….
Ing. Petr Kulich

Starosta:

………………………….
Milan Moudrý
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………………………….
Bc. Blanka Kantová

………………………….
Veronika Jakubcová

razítko

