ZÁPIS
z 2. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 13.11.2014 ve Stožci
Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ
Stožec dne 6.11.2014.
Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé:
Martin Černý
Miroslav Karabec
Miroslav Bažata
Antonín Hakl
Drahomíra Stanžovská
Jarmila Čadová
Jednání bylo zahájeno v 17:10 hod.
Ověřovateli zápisu byli ustanoveni: Jarmila Čadová, Miroslav Bažata
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Zapisovatelem byl ustanoven: JUDr. Tomáš Samek
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Nato byl starostou obce přednesen návrh programu jednání zastupitelstva obce v následujícím
znění:
1. Zahájení
a. určení ověřovatelů
b. schválení programu jednání
2. Plnění rozpočtu 1-10/2014
3. Rozpočtové opatření č. 2/2014
4. Prodej pozemků, stavební akce
5. Smlouva – svoz bioodpadů
6. Různé
7. Závěr
Nato bylo o návrhu programu jednání hlasováno.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl přijat

k bodu 2)
Starosta seznámil přítomné s výsledky čerpání rozpočtu obce za období 1-10/2014 dle
podkladů zpracovaných účetní obce paní Böhmovou.

k bodu 3)
Posléze starosta seznámil přítomné s nutností provedení rozpočtového opatření s ohledem na
vývoj příjmů a výdajů rozpočtu obce v předchozím období s očekávaným výhledem. Poté
navrhl přijetí usnesení:

1) Zastupitelstvo Obce Stožec rozhodlo, že schvaluje rozpočtové
opatření č. 2/2014, kterým se mění rozpočet obce pro rok 2014 tak, že
na straně příjmů se rozpočet obce pro rok 2014 zvyšuje o 651.396,94
Kč a na straně výdajů se rozpočet obce pro rok 2014 zvyšuje o
651.396,94 Kč. Podrobný položkový rozpis rozpočtového opatření je
přílohou usnesení.
Nato proběhlo hlasování:
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 4)
Starosta seznámil přítomné s žádostí pana Jana Myslíka o koupi části parcely č. 231/1 v k.ú.
České Žleby. Záměr byl vyvěšen, nyní je třeba rozhodnout o podané žádosti. Jde o stavební
parcelu. Následně navrhl, aby ZO přijalo usnesení:

2) Zastupitelstvo Obce Stožec souhlasí s tím, aby obec uzavřela kupní
smlouvu s panem Janem Myslíkem, bytem České Žleby č. 22, na
základě které obec prodá panu Myslíkovi nově vytvořenou parcelu č.
231/13 o výměře 1816 m2 v k.ú. České Žleby, vzniklou dle GP č.317113/2014 oddělením od stávající parcely č. 231/1 v k.ú. České Žleby.
Součástí kupní smlouvy budou omezení a závazky, stanovené
Programem obce s tím, že kupní cena bude z uvedeného důvodu činit
50,-Kč/m2 prodávané nemovitosti. Těmito omezeními a závazky,
které musí kupující přijmout, jakož i účelem daného programu,
zastupitelstvo obce odůvodňuje odchylku od ceny v daném místě a
čase obvyklé.
Nato proběhlo hlasování:
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat
Dále starosta seznámil přítomné s přípisem SŽDC ohledně prodeje parcel č. 1318/20, 12330 a
1318/11 v k.ú. Stožec do majetku obce. Ve věci je dále jednáno se záměrem uvedené
nemovitosti od SŽDC odkoupit do majetku obce. S tímto postupem vyslovili přítomní
zastupitelé souhlas.

Dále starosta seznámil přítomné s projektovou dokumentací pro stavební řízení investora pana
Josefa Přiba, a to ohledně zamýšlených úprav objektu čp. 9 na p.č. st. 114/1 v k.ú. České
Žleby. PD byla zpracována sdružením projektantů PROJEKTCENTRUM VIMPERK. Podle
starosty lze se záměrem souhlasit za předpokladu, že v technické zprávě bude doplněn
požadovaný počet 6-ti parkovacích míst a parkovací místa budou situována tak, aby parkující
automobily nebránily výhledu z odpočinkového místa s kašnou na parcele č. 1083/1 v k.ú.
České Žleby. V tomto smyslu by obec podala k záměru vyjádření. S tímto postupem vyslovili
přítomní zastupitelé souhlas, nikdo nevznesl připomínky.
Starosta dále seznámil přítomné s oznámením MěÚ Volary ohledně zahájení řízení o
odstranění stavby „Vyhlídka České Žleby /odpočinková plošina/ Stožec, České Žleby“.
Informoval o tom, na jakých změnách stavby se s investorem (Správa NP a CHKO Šumava)
dohodl s tím, že po provedení uvedených úprav nebude obec namítat nic proti dodatečnému
povolení stavby.

k bodu 5)
Starosta seznámil přítomné s tím, že SFŽP vyhověl žádosti obce o poskytnutí podpory ze
SFŽP na realizaci akce „Pořízení techniky pro svoz bioodpadu“ s tím, že podpora činí
z Fondu soudržnosti částku do 946.220,-Kč a z prostředků MŽP částku 55.660,-Kč. Ve věci
bylo provedeno zadávací řízení a zakázka by měla být během prosince realizována. Je potřeba
uzavřít smlouvu se SFŽP. Následně navrhl přijetí usnesení:

3) Zastupitelstvo Obce Stožec souhlasí s uzavřením Smlouvy o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí č. 14213224, na základě
které se SFŽP zaváže poskytnout obci finanční prostředky na
realizaci záměru „Pořízení techniky pro svoz bioodpadu“ až do výše
tam uvedené. Návrh je přílohou usnesení.
Nato proběhlo hlasování:
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

k bodu 6)
Starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene ohledně uložení
vedení elektrické distribuční soustavy v rámci ZTV Stožec. Navrhl přijetí usnesení:

4) Zastupitelstvo Obce Stožec souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení
věcného břemene č. 5010-195/001/2014-PT mezi obcí a společností
E.ON Distribuce, a.s., na základě které obec k tíži parcel č. 1019/31,
1023/3, 1039/94 a 1023/2 v k.ú. Stožec a ve prospěch provozovatele
elektrické distribuční soustavy zřídí dle ust. § 25 odst. 4 zákona č.

458/2000 Sb. v platném znění věcné břemeno umístění energetického
vedení elektrické distribuční soustavy – kabelového vedení NN,
kabelových pilířů, kabelových spojek a uzemnění směně nemovitostí,
vše v rozsahu daném GP č. 283-2501/2014, a to za náhradu ve výši
2300,-Kč. Návrh smlouvy je přílohou usnesení.
Nato proběhlo hlasování:
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat
Starosta dále seznámil přítomné s návrhem pojistných podmínek společnosti Kooperativa
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group pro jednotlivé druhy pojištění, která obec potřebuje
uzavřít. Dále seznámil přítomné s návrhem příslušné pojistné smlouvy. Celkové pojistné za
rok činí dle návrhu 22.016,-Kč. Následně navrhl přijetí usnesení:

5) Zastupitelstvo Obce Stožec souhlasí s uzavřením Pojistné smlouvy se
společností o zřízení věcného břemene č. 5010-195/001/2014-PT mezi
obcí a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance
Group, na základě které uvedená pojišťovna poskytne obci živelné
pojištění budov a zařízení včetně doplňkových podpojištění a
pojištění strojů, to vše za celkové roční pojistné ve výši 22.016,-Kč.
Návrh smlouvy je přílohou usnesení.
Nato proběhlo hlasování:
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat
Starosta seznámil přítomné s dopisem pana Dr. Raimunda Paleczka, kterým se na obec obrací
ve věci žádosti pana Wofganga Bodinka o možnost umístění náhrobku jeho dědečka pana
Adolfa Paleczka, bývalého schwarzenberského hajného, na hřbitově v Českých Žlebech.
Přítomní se záměrem pana Paleczka a pana Bodinka vyslovili souhlas a rozhodli se záměr
podporovat.
Starosta seznámil přítomné s žádostí Správy NP a CHKO Šumava o delegování zástupce obce
do Rady NP Šumava. Následně navrhl přijetí usnesení:

6) Zastupitelstvo Obce Stožec deleguje jako zástupce obce v Radě
Národního parku Šumava starostu obce Ing. Martina Černého.
Nato proběhlo hlasování:
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat
Starosta seznámil přítomné s výroční zprávou o činnosti ZŠ a MŠ Stožec v období školního
roku 2013/2014. Materiál je přílohou zápisu.

Starosta seznámil přítomné s Informačním listem KÚ JK pro potřebu zpracování žádostí do
Programu obnovy venkova. JK o dané problematice pořádá seminář dne 4.12.2014, kterého se
však starosta nemůže zúčastnit. Bylo by dobré se dohodnout, kdo se případně semináře
zúčastní.
Dále starosta seznámil přítomné s pozvánkou paní Krejčíkové na II. setkání pracovníků
kulturních a informačních center a obecních úřadů regionu „Linecké stezky“. S ohledem na
to, že území obce se nachází mimo region příslušné MAS, nebude se zástupce obce účastnit.
Starosta rovněž seznámil přítomné s termínem jednání mezi zástupci regionu Horního
Lipenska a zástupci JK, Správy NP a CHKO, Vojenského újezdu Boletice, starostů a dalších.
Jednání se koná 10.12.2014 v 9:00 v budově KÚ JK v Českých Budějovicích.
Dále starosta seznámil přítomné s tím, jak je využíváno sběrné místo pro sběr a svoz druhotně
využitelných odpadů a zpětného odběru použitých elektrozařízení. Rovněž seznámil přítomné
s metodikou provádění sběru tak, jak stanoví provozovatelé daného kolektivního systému.
Bylo by dobré pořídit za tímto účelem místo pro skladování elektro a velkoobjemového
odpadu, seznámil přítomné s nabídkou montovaných kovových garáží (cena 26.990,-Kč vč.
DPH). Navrhl přijetí usnesení:

7) Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby obec pořídila montovanou
kovovou garáž pro potřeby shromažďování velkoobjemového odpadu
a použitých elektrozařízení v rámci sběrného místa, provozovaného
obcí, a to za cenu nejvýše 27.000,-Kč vč. DPH.
Nato proběhlo hlasování:
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat
Starosta dále sdělil, že hodlá aktualizovat jednací řád zastupitelstva obce.
Rovněž se dotázal, zda přítomní předsedové výborů mají návrhy na členy. Předsedkyně
finančního výboru navrhla:

8) Zastupitelstvo obce volí za členy finančního výboru zastupitelstva
obce paní Jitku Jerhotovou a Helgu Finikovou.
Nato proběhlo hlasování:
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat
Předseda kontrolního výboru navrhl:

9) Zastupitelstvo obce volí za členy kontrolního výboru zastupitelstva
obce paní Jarmilu Čadovou a pana Jaroslava Korandu.
Nato proběhlo hlasování:
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat

Starosta seznámil přítomné s žádostí pánů Korandy, Štěpanyho a Kupsy o změnu způsobu
výběru místního poplatku z ubytovací kapacity a rekreačního a lázeňského poplatku. Věc
bude třeba připravit a projednat.
Starosta seznámil přítomné s žádostí paní Kateřiny Korandové o snížení části stočného
s ohledem na to, že jako soukromě hospodařící zemědělec chovající hospodářské zvířectvo
má větší spotřebu vody, která není odváděna jako odpadní (napájení hospodářského
zvířectva). Starosta sdělil, že žádost bude prověřena a bude řešena na příštím jednání ZO.
Starosta seznámil přítomné s nutností přijetí zaměstnance jako traktoristy s ohledem na
pořízení komunální techniky. Zatím se mu přihlásili dva zájemci. O obou zájemcích proběhla
diskuze, pan Karabec sdělil, že podle jeho názoru musí jít o člověka s praxí, proto navrhl, aby
byl zaměstnán pan Tatár. Starosta následně zevrubně informoval o tom, jak je v obci
zajišťována zimní údržba komunikací. Následně se přítomní shodli na tom, že by se do
pracovního poměru měl přijmout pan Stanislav Tatár. Bude rovněž nutné pořídit sněhové
řetězy na UKT.
Následně pan Hakl sdělil, že v kontejnerech v Českých Žlebech se objevuje stavební odpad,
bylo by dobré, věc prověřit, zda se nejedná o nějaké zneužití ze strany stavebních firem.
Následně JUDr. Samek seznámil přítomné s jeho návrhem na změnu podmínek pro
poskytování právních služeb obci s ohledem na rozsah služeb a změnu formy jejich
poskytování. Starosta následně navrhl usnesení:

10) Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením nové smlouvy o poskytování
právních služeb mezi obcí a společností Holá, Janík, Samek,
advokátní kancelář, s.r.o., a to v souladu s návrhem, který je přílohou
usnesení.
Nato proběhlo hlasování:
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:15 hod.
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