Zápis č. 3/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Choustník konaného dne 11. 6. 2021

Místo jednání:

Venkovní pergola u sportovních kabin v Choustníku

Začátek jednání:

20.00 hodin

Přítomno:

8 členů

Omluveni:

Veronika Jakeš

Ověřovatelé:

Jan Punčochář, Jindřich Komárek

Zapisovatel:

Eva Mastilová

Starosta zahájil zasedání, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina
zastupitelů, tzn. zastupitelstvo je usnášení schopné. Určil ověřovatele a zapisovatele. Navrhl program
jednání:
1/ Zahájení
2/ Projednání a schválení zvýšení kapacity mateřské školy
3/ Výběr a schválení zástupců obce do školské rady
4/ Projednání a schválení směny pozemku p.č. 198/7 dle záměru v Předboři
5/ Projednání a schválení prodeje pozemků dle záměru v Předboři
6/ Projednání a schválení výběru dodavatele na akci „Oprava chodníku v části obce Předboř“ z POV
7/ Projednání a schválení pronájmu prodejního místa na parkovišti k hradu
8/ Projednání a schválení pronájmu pozemku p.č. 74/40 v k.ú. Choustník
9/ Různé – RO, ochutnávka vín
10/ Diskuse
11/ Usnesení
12/ Závěr
Bod 1
Starosta seznámil přítomné s programem jednání a dal o něm hlasovat – schválen všemi hlasy.
Bod 2
Ředitel základní a mateřské školy požádal zastupitele obce o navýšení kapacity mateřské školky z 45
na 49 dětí na školní rok 2021/2022 z důvodu enormního počtu přihlášených dětí pro příští rok a snahu
vyhovět všem rodičům. Krajská hygienická stanice Jč kraje k navýšení kapacity MŠ nemá námitek.
Zastupitelstvo schválilo navýšení kapacity všemi hlasy.
Bod 3
Starosta informoval přítomné o tom, že končí období školské rady v Základní a Mateřské škole
Choustník a bude se volit nová. Zastupitelé vybrali za zástupce za zřizovatele pana Bohumila Daniela a
pana Petra Dvořáka. Zástupci byli schváleni všemi hlasy.
Bod 4
Starosta seznámil přítomné s návrhem směny obecního pozemku p.č. 198/7 (část pozemku p.č.198/6)
o výměře 93 m2 v k.ú. Předboř za pozemek p.č. 1039 (nově vzniklé z pozemku p.č. 77/2) o výměře 38
m2 v k.ú. Předboř. Rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků činí částku 1.622, -- Kč. Tato částka bude

obci doplacena při podpisu smlouvy. Záměr směny pozemků byl vyvěšen od 20.9.2020. Náklady se
směnou bude hradit druhý majitel směňovaných pozemků. Zastupitelé schválili směnu všemi hlasy.
Bod 5
Starosta informoval přítomné o tom, že k prodeji pozemků p.č. 77/3, 77/4 a 77/5 v k.ú. Předboř nebyly
dodány podklady (znalecký posudek, návrh smlouvy) a proto bude tento bod přesunut na další
zasedání zastupitelstva.
Bod 6
Starosta informoval přítomné o tom, že obec obdrží dotaci z POV Jihočeského kraje ve výši 220.000, -Kč na akci „Oprava chodníku v části obce Předboř“.
Starosta oslovil 3 dodavatele, kteří předložili cenové nabídky na opravu chodníku v délce cca 300 m2:
Firma J.Souček, Dlouhá Lhota

750.000, -- Kč + DPH = 907.500, -- Kč

Firma Fábera Jiří, Hvožďany

771.300, -- Kč + DPH = 933.273, -- Kč

Firma Dolter spol. s r.o. Malšice

nedodala cenovou nabídku

Zastupitelé vybrali a schválili firmu J. Souček Dlouhá Lhota všemi hlasy.
Bod 7
Starosta informoval přítomné to tom, že na záměr o pronájmu části pozemku p.č. 444/134 v k.ú.
Choustník na umístění prodejního stánku k sezónnímu prodeji zmrzliny obec obdržela jednu žádost, a
proto se pozemek pronajme jedinému zájemci. Cena nájemného je stanovena na 3.600, -- Kč/rok.
Nájem je sjednán na dva roky tj. do 11.6.2023 – schváleno všemi hlasy
Bod 8
Starosta seznámil přítomné o žádosti o pronájem části pozemku p.č. 74/40 v k.ú. Choustník. Zastupitelé
se rozhodli tento bod stáhnout z programu z důvodu nedodání podkladů.
Bod 9 – Různé
Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č. 5/2021 – schváleno všemi hlasy
Petr Dvořák seznámil přítomné s připravovanou akcí ochutnávky vín „S Hradílkem na hradě“ a požádal
o financování akce ve výši 15.000, -- Kč. Zastupitelé schválili financování všemi hlasy.
Bod 10 – Diskuse
-

žádné dotazy

Bod 11 – Usnesení č. 3/2021 ze schůze ZO Choustník dne 11. 6. 2021
Bod 2 - ZO Choustník projednalo a schválilo navýšení kapacity mateřské školky z 45 na 49 dětí na školní
rok 2021/2022 –schváleno všemi hlasy
Bod 3 -ZO Choustník projednalo a schválilo zástupce do školské rady za zřizovatele pana Bohumila
Daniela a Petra Dvořáka – schváleno všemi hlasy
Bod 4 – ZO Choustník projednalo a schválilo směnu pozemků p.č. 198/7 o výměře 93 m2 k.ú. Předboř
a p.č. 1039 o výměře 38 m2 k.ú. Předboř s doplatkem 1.622, -- Kč – schváleno všemi hlasy

Bod 6 – ZO Choustník projednalo a schválilo dodavatele na akci „Oprava chodníku v části obce Předboř“
firmu J Souček Dlouhá Lhota s výší nabídky 907.500, -- Kč s DPH, souhlasí s návrhem smlouvy a pověřuje
starostu podpisem Smlouvy o dílo – schváleno všemi hlasy
Bod 7 – ZO Choustník projednalo a schválilo pronajmutí pozemku p.č. 444/134 v k.ú. Choustník na
umístění prodejního stánku k sezónnímu prodeji zmrzliny. Cena nájemného je stanovena na 3600,-Kč/rok. Nájem je sjednán na dva roky, tj. do 11.6.2023 – schváleno všemi hlasy
Bod 9 – Různé
ZO Choustník schválilo rozpočtové opatření č. 5/2021 – schváleno všemi hlasy
ZO Choustník schválilo financování akce ochutnávky vín „S Hradílkem na hradě“ ve výši 15.000, -- Kč –
schváleno všemi hlasy

Bod 12 – Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ve 21.00 hodin.
Příloha: RO č. 5

Zapsala:

Ověřovatelé:

Starosta obce:

