Zápis č. 4/2021 ze schůze zastupitelstva obce Choustník konané dne 31.08.2021

Místo jednání:

Sportovní kabiny

Začátek jednání:

20.00 hodin

Přítomno:

7 členů

Omluveni:

Jakeš Veronika, Daniel Bohumil

Ověřovatelé:

Punčochář Jan, Komárek Jindřich

Zapsala:

Miloslava Strouhalová

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 vyhlášení zakázky malého rozsahu na obnovu MK č. 10c
3/ Projednání a schválení cen vstupného a nájemného na Hrad Choustník od 01.01.2022
4/ Projednání a schválení prodeje pozemků v kú. Předboř (77/3, 77/4, 77/5)
5/ Projednání a vydání OZV 1/2021 o místním poplatku z pobytu a OZV 2/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
6/ Projednání a schválení smlouvy o zřízení věc. břemene přípojka NN Bednář Choustník
7/ Projednání a schválení smlouvy o zřízení věc. břemene přípojka NN Štochl Předboř
8/ Projednání žádosti klubu stolního tenisu o finanční podporu na činnosti klubu
9/ Projednání žádosti České pošty na zřízení POŠTY PARTNER
10/ Různé - Projednání žádosti o častější vyvážení domovního odpadu
Projednání žádosti o další kontejner na plastový odpad do Předboře
Projednání žádosti o nové venkovní hřiště pro děti v Předboři
Rozpočtové opatření
11/ Diskuse
12/ Usnesení
13/ Závěr

Bod 1
Starosta seznámil přítomné s programem jednání a dal o něm hlasovat – schválen všemi
hlasy.
Bod 2
Starosta seznámil přítomné, že obec zažádala o dotaci na obnovu místní komunikace, která
má přislíbenou, ZO projednalo a schvaluje:
-

-

výzvu a zadávací dokumentaci včetně příloh k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce „Obnova místní komunikace č. 10c“,
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Obnova místní
komunikace č. 10c“ a oslovení firem k podání nabídky – Swietelsky stavební, s. r. o.
(IČ: 48035599), Vialit Soběslav, s. r. o. (IČ: 14504456), Colas CZ, a. s. (IČ: 26177005)
schvaluje členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce „Obnova místní komunikace č. 10c“ ve
složení členové: Komárek Jindřich, Průša Karel, Šonka Jiří a náhradníky – Jindra
Radim, Punčochář Jan a Daniel Bohumil

všemi hlasy.
Bod 3
Starosta navrhl zvýšení cen vstupného na Hrad Choustník od 01.01.2022 a to: děti do 15 let
30,- Kč, dospělí 60,- Kč, rodinné vstupné (2 dospělý + max. 3 děti) 150,- Kč, pronájem hradu
na noc (tj. od. 17 hod do max. 09.00hod) 1262,- Kč, celodenní pronájem max. 24 hodin –
2000,- Kč zůstává nezměněn a poplatek za svatbu na Hradě se také nemění /tj. 3000,-Kč/ ZO ceny schválilo - všemi hlasy.
Bod 4
ZO projednalo a schválilo prodej nově vzniklých pozemků 76/6, 77/6,77/7 a 78/3 v kú. Předboř,
které byly odděleny geometrickým plánem z pozemků 77/3, 77/4 a 77/5 v kú. Předboř, zájemci
panu Petrovi Šteflovi za cenu znaleckého posudku tj. 20 748,- Kč, veškeré náklady spojené
s prodejem platí kupující, pověřilo starostu podpisem smlouvy – všemi hlasy.
Bod 5
Starosta seznámil přítomné s návrhem obecně závazných vyhlášek č. 1/2021 – OZV o
místním poplatku z pobytu, která z důvodu legislativních změn nahradí OZV 1/2019, sazba
poplatku zůstává stejná. Dále seznámil s návrhem vyhlášky č. 2/2021o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství. U této vyhlášky navrhuje, vzhledem ke stále
narůstajícím nákladům za odvoz a skládkování domovního i separovaného odpadu, navýšit
sazbu poplatku z dosavadních 500,- Kč na 700,- Kč. Tato vyhláška nahradí vyhlášku č.
2/2019. ZO návrhy projednalo a schválilo vydání OZV č. 1/2021 a OZV č. 2/2021 se
zvýšenou sazbu poplatku – všemi hlasy. Účinnost vyhlášek od 01.01.2022.
Bod 6
Starosta seznámil přítomné se smlouvou o zřízení VB pro stavbu „Choustník: pod Hradem,
příp. k. NN Bednář“ za jednorázovou náhradu 1700,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce
smlouvu projednalo a schválilo uzavření smlouvy – všemi hlasy.

Bod 7
Starosta seznámil přítomné se smlouvou o zřízení VB pro stavbu „Předboř: kNN z TS Dolní
připojení Štochl“ za jednorázovou náhradu 10 000,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce smlouvu
projednalo a schválilo uzavření smlouvy – všemi hlasy.

Bod 8
Starosta informoval přítomné, že obdržel žádost o sponzorskou podporu na činnost SK
Podhradí - oddíl stolního tenisu Choustník – ZO žádost projednalo a schválilo poskytnutí
finančního daru na činnost klubu ve výši 20 000,- Kč – všemi hlasy.
Bod 9
Starosta seznámil přítomné, že byl osloven Českou poštou o zřízení pošty PARTNER,
vzhledem k doložení mála podkladů, o které starosta poštu požádal, se tento bod odkládá.
Bod 10
Starosta seznámil přítomné, že obdržel žádost na častější vyvážení domovních odpadů /každý
týden/ - starosta poptá svozovou firmu, zda je to kapacitně možné a o kolik by se zvedla cena
odvozu odpadu pro občany
Starosta seznámil přítomné se žádostí občanů Předboř o další kontejner na plastový odpad –
bude zajištěno
Starosta seznámil přítomné se žádostí o nové hřiště pro děti v Předboři – ZO projednalo žádost
a rozhodlo, bude-li v příštím roce vypsána dotace na stavbu dětských hřišť, obec o ní požádá
Starosta seznámil přítomné se žádostí o změnu územního plánu - po diskusi bylo dohodnuto,
že obec dá na vědomí občanům všemi dostupnými prostředky, zda by ještě někdo měl zájem
o provedení změny v územním plánu. V případě, že se sejde více žádostí, zažádá obec o
změnu.
Starosta seznámil přítomné s RO č. 6,7,8 a 9 : ZO projednalo a schválilo RO č.9 - všemi hlasy
RO č. 6,7,8 - vzalo na vědomí.
Starosta informoval, že na základě vyvěšeného záměru o pronájmu bytu v Předboři do
dnešního dne obdržel pouze jednu žádost.

Bod 11 – Diskuse:
Žádné diskusní příspěvky

Bod 12 – Usnesení ze schůze č. 4/2021 ZO Choustník konané dne 31.08.2021

bod 2 - ZO projednalo a schválilo - výzvu a zadávací dokumentaci včetně příloh k veřejné
zakázce malého rozsahu na stavební práce „Obnova místní komunikace č. 10c“, vyhlášení
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Obnova místní komunikace č. 10c“ a
oslovení firem k podání nabídky – Swietelsky stavební, s. r. o. (IČ: 48035599), Vialit Soběslav,
s. r. o. (IČ: 14504456), Colas CZ, a. s. (IČ: 26177005), členy komise pro otevírání obálek a
hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Obnova
místní komunikace č. 10c“ ve složení členové: Komárek Jindřich, Průša Karel, Šonka Jiří a
náhradníky – Jindra Radim, Punčochář Jan a Daniel Bohumil – všemi hlasy
bod 3 - ZO projednalo schválilo od 01.01.2022 výši vstupného na Hrad Choustník a to: děti do
15 let 30,- Kč, dospělí 60,- Kč, rodinné vstupné (2 dospělý + max. 3 děti) 150,- Kč, pronájem
hradu na noc (tj. od. 17 hod do max. 09.00hod) 1262,- Kč, celodenní pronájem max. 24 hodin
– 2000,- Kč, svatba na Hradě 3000,- Kč - všemi hlasy.
bod 4 – ZO projednalo prodej /dle záměru o prodeji, který byl zveřejněn 16.11.2020/ nově
vzniklých pozemků 76/6, 77/6,77/7 a 78/3 v kú. Předboř, které byly odděleny geometrickým
plánem z pozemků 77/3, 77/4 a 77/5 v kú. Předboř zájemci panu Petrovi Šteflovi za cenu
znaleckého posudku tj. 20 748,- Kč, veškeré náklady spojené s prodejem platí kupující – všemi
hlasy.
bod 5 - ZO projednalo a schválilo vydání OZV č. 1/2021 a OZV č. 2/2021 se zvýšenou
sazbu poplatku – všemi hlasy. Účinnost vyhlášek od 01.01.2022.
bod 6 – ZO projednalo a schválilo smlouvu o zřízení VB pro stavbu „Choustník: pod Hradem,
příp. k. NN Bednář“ za jednorázovou náhradu 1700,- Kč bez DPH – všemi hlasy.
bod 7 - ZO projednalo a schválilo smlouvou o zřízení VB pro stavbu „Předboř: kNN z TS Dolní
připojení Štochl“ za jednorázovou náhradu 10 000,- Kč bez DPH – všemi hlasy
bod 8 - ZO projednalo a schválilo SK Podhradí finanční dar na činnost ve výši 20 000,- Kč –
všemi hlasy
bod 10 - ZO projednalo a schválilo RO č.9 - všemi hlasy.

Bod 20
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ve 21. 00 hodin.

Příloha: kopie RO

Zapsala:

Ověřil:

Starosta:

