ZÁPIS
z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci
Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ
Stožec dne 25.4.2015.
Starostka seznámila přítomné s tím, že v mezidobí se vzdal mandátu člen zastupitelstva pan
Ing. Martin Černý a na jeho místo nastoupil náhradník pan Milan Kolmar.
Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:
Milan Kolmar
Miroslav Karabec
Antonín Hakl
Drahomíra Stanžovská
Ladislav Drábek
Miroslav Bažata
Jarmila Čadová
Před zahájením projednávání programu ZO složil zastupitel pan Milan Kolamr slib ve smyslu
zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění a tento svůj slib potvrdil podpisem na příslušném
písemném prohlášení.
Jednání bylo zahájeno v 17:00 hod.
Ověřovateli zápisu byli ustanoveni: p. Čadová, p. Bažata
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Bylo rozhodnuto, že zápis z jednání ZO bude zpracován JUDr. Tomášem Samkem:
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Nato byl místostarostou obce přednesen návrh programu jednání zastupitelstva obce
v následujícím znění:
1. Zahájení
a. určení ověřovatelů
b. schválení programu jednání
2. ZŠ + MŠ
3. Prodej pozemků
4. Vodovodní přípojky České Žleby
5. Prodej pozemků
6. Různé
Nato bylo o návrhu programu jednání hlasováno.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

k bodu 2)
Starostka seznámila přítomné s nutností dokončit realizaci procesu zrušení Základní školy a
mateřské školy Stožec, a to s ohledem na výsledek minulého jednání ZO. V mezidobí byly
provedeny potřebné pracovněprávní úkony vůči zaměstnancům, nyní je třeba dořešit věc po
formální stránce.
Po proběhnuvší diskuzi navrhla starostka přijetí usnesení:

1) Zastupitelstvo obce Stožec rozhodlo, že Obec Stožec jako zřizovatel
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Stožec,
okres Prachatice, se sídlem Stožec 25, okres Prachatice, PSČ: 38444,
IČO: 75001977, rozhoduje ve smyslu ust. § 27 odst. 7 zákona č.
250/2000 Sb. v platném znění o zrušení uvedené příspěvkové
organizace ke dni 30.6.2015 s tím, že uplynutím uvedeného dne
přejdou majetek, práva a závazky zrušované příspěvkové organizace
na Obec Stožec.
Nato proběhlo hlasování:
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

2) Zastupitelstvo obce Stožec rozhodlo, že Obec Stožec jako zřizovatel
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Stožec,
okres Prachatice, se sídlem Stožec 25, okres Prachatice, PSČ: 38444,
IČO: 75001977, rozhoduje ve smyslu ust. § 166 odst. 4, písm. d)
zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění o odvolání ředitele uvedené
příspěvkové organizace ke dni 30.6.2015 z důvodu zrušení uvedené
příspěvkové organizace.
Nato proběhlo hlasování:
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 3)
Starostka seznámila přítomné s žádostí pana Petrmana o souhlas s překopem místní
komunikace za účelem vybudování nové přípojky vody a kanalizace k domu čp. 11. Po
proběhnuvší diskuzi navrhla starostka přijetí usnesení:

3) Zastupitelstvo obce Stožec schvaluje, aby obec vydala panu
Petrmanovi souhlas s provedením výstavby vodovodní a kanalizační

přípojky k objektu čp. 11 ve Stožci pod místní komunikací, a to
formou protlaku.
Nato proběhlo hlasování:
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat
Starostka seznámila přítomné s žádostí společnosti RONEX Group s.r.o. o souhlas obce
s připojením stavby na místní komunikaci na parcele č. 1083/1 v k.ú. České Žleby.
Po proběhnuvší diskuzi navrhla starostka přijetí usnesení:

4) Zastupitelstvo obce Stožec schvaluje, aby obec vydala souhlas
s napojením stavby stavebníka společnosti RONEX Group s.r.o. ma
místní komunikaci na parcele č. 1083/1 v k.ú. České Žleby.
Nato proběhlo hlasování:
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 4)
Starostka seznámila přítomné s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi obcí a Jihočeským krajem – Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, na
základě které bude řešeno zřízení služebností vedení inženýrských sítí k tíži parcel č. 1096 a
1082/1 v k.ú. České Žleby a ve prospěch obec jako vlastníka nově budovaných přípojek
vodovodu a kanalizace k objektům v č.o. České Žleby.
Po proběhnuvší diskuzi navrhla starostka přijetí usnesení:

5) Zastupitelstvo obce Stožec schvaluje, aby obec uzavřela s Jihočeským
krajem – Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti umístění a vedení vodovodních
a kanalizačních přípojek k tíži parcel č. 1096 a č. 1082/1 v k.ú. České
Žleby, na základě které dojde po vybudování přípojek vodovodu
k objektům čp. 34, 27, 26, 46, 25, 24, 47, 23, 5, 21, 6, 51, 56 a č.e. 1 a
kanalizace k objektům čp. 34, 25, 24, 47, 6, 51, 56, 7, 21, 26, 27 a č.e. 1,
vše v č.o. České Žleby, ke zřízení služebností vedení inženýrských sítí
odpovídajících předmětným přípojkám k tíži výše popsaných parcel a
ve prospěch obce, a to do 12 týdnů po kolaudaci stavby „Vodovodní a
kanalizační přípojky v obci České Žleby“, když návrh smlouvy je
přílohou usnesení.
Nato proběhlo hlasování:
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 5)
Starostka seznámila přítomné s žádostí společnosti RONEX Group s.r.o. o zařazení parcely č.
1256 v k.ú. České Žleby do nově zpracovávaného ÚP jako plochu určenou pro stavby
k bydlení. V současné době je parcela řešena jako veřejná zeleň.
Všichni přítomní zastupitelé se dohodli, že podnět bude předán k projednání se zpracovatelem
návrhu zadání nového územního plánu za účelem posouzení jeho vhodnosti a přípustnosti.
Zastupitelé podporu změně využití parcely nevyslovili.
Starostka seznámila přítomné s žádostí pana Tůmy o možnost zajištění ubytování svatebních
hostů v obecní ubytovně a poskytnutí slevy za ubytování, to vše v termínu 6.-7.6.2015.
Všichni zastupitelé se shodli na poskytnutí ubytování za cenu ve výši 200,-Kč za osobu (tedy
poskytnutí slevy ve výši 50,-Kč na osobu).
Starostka seznámila přítomné s tím, že došlo k novelizaci vládního nařízení č. 37/2003 Sb. a
je vhodné upravit výši odměn zastupitelů v souladu s uvedeným nařízením v platném znění.
Po proběhnuvší diskuzi navrhla starostka přijetí usnesení:

6) Zastupitelstvo Obce Stožec rozhodlo, že počínaje dnem 5.5.2015
stanoví měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněných členů
zastupitelstva obce v plné výši stanovené nařízením vlády č. 37/2003
Sb. v platném znění, tedy ve smyslu novely uvedeného vládního
nařízení učiněné nařízením vlády č. 52/2015 Sb.
Nato proběhlo hlasování:
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat
Starostka dále seznámila přítomné s tím, že zastupitelé se shodli na tom, že obec bude
poskytovat finanční podporu každé osobě s evidovaným údajem o trvalém pobytu na území
obce, která se na území obce trvale zdržuje za účelem vedení rodinné domácnosti. Za osoby,
které se na území obce zdržují za účelem vedení rodinné domácnosti, se považují osoby, které
na území obce užívají byt nebo nemovitost za účelem trvalého bydlení sebe a své rodiny a
vedení rodinné domácnosti. Podpora bude poskytována formou příspěvku na stravné (Gastro
tour), a to ve výši 400,-Kč na osobu. S poskytováním uvedené podpory z rozpočtu obce
všichni přítomní zastupitelé souhlasili.
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:15 hod.
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