Usnesení ze zasedání I/2019/1-19

Zastupitelstva obce Kájov konaného dne 14. 3. 2019 od 18 hodin
v kájovském Konibaru

Zastupitelstvo obce Kájov schvaluje
usnesením č. I/2019/1
schvaluje návrhovou komisi v tomto složení: předseda - Bc. Jan Čulík, členové - Jaroslav Sládek a Mgr.
Lenka Augustinová,
usnesením č. I/2019/2
schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Kájov, doplněný o bod – vizualizace rekonstrukce budovy
čp. 100 – OÚ Kájov - zařazený jako bod 4., a zkrácený o bod 11) - Jednací řád Zastupitelstva obce Kájov,
ostatní body programu se posouvají,
usnesením č. I/2019/3
schvaluje postoupení vlastního podnětu obce Kájov, týkajícího se zařazení pozemků par. č. 1385/5, 1385/13
a 1392/1 v k.ú. Kladné, tak jak je uvedeno v návrhu, který bude přílohou zápisu ze zasedání uloženého
na OÚ Kájov, do nového územního plánu obce Kájov a k dalšímu posouzení, zda je možné předmětné
pozemky zařadit do ÚPO jako plochy technického vybavení či plochy skladovací,
usnesením č. I/2019/4
schvaluje postoupení vlastního podnětu obce Kájov, týkajícího se zařazení části pozemků par. č. 46/1, 46/5,
52/1 v k.ú. Křenov u Kájova, tak jak je uvedeno v návrhu, který bude přílohou zápisu ze zasedání uloženého
na OÚ Kájov, do nového územního plánu obce Kájov a k dalšímu posouzení, zda je možné předmětné
pozemky zařadit do ÚPO jako plochy pro veřejně prospěšnou stavbu - park,
usnesením č. I/2019/5
schvaluje postoupení vlastního podnětu obce Kájov, týkajícího se zařazení části pozemku par. č. 55 v k.ú.
Křenov u Kájova, tak jak je uvedeno v návrhu, který bude přílohou zápisu ze zasedání uloženého na OÚ
Kájov, do nového územního plánu obce Kájov a k dalšímu posouzení, zda je možné předmětný pozemek
zařadit do ÚPO jako plochu pro veřejně prospěšnou stavbu – dům s pečovatelskou službou,
usnesením č. I/2019/6
schvaluje postoupení vlastního podnětu obce Kájov, týkajícího se zařazení pozemků par. č. 92/1 a 92/15
v k.ú. Kladné, tak jak je uvedeno v návrhu, který bude přílohou zápisu ze zasedání uloženého na OÚ Kájov,
do nového územního plánu obce Kájov a k dalšímu posouzení, zda je možné předmětné pozemky zařadit
do nového ÚPO jako plochy pro veřejně prospěšnou stavbu – dětské hřiště,
usnesením č. I/2019/7
schvaluje postoupení podnětu pana Josefa Trhlína, bytem
,
, týkajícího se zařazení části
2
pozemku par. č. 1879 v k.ú. Novosedly u Kájova, o výměře cca 5 000 m , v katastru nemovitostí vedeného
jako orná půda, do nového územního plánu obce Kájov a k dalšímu posouzení, zda je možné předmětný
pozemek zařadit do ÚPO jako plochu pro výstavbu rodinného domu,
usnesením č. I/2019/8
schvaluje postoupení podnětu pana Štěpána Bosáka, bytem
,
, týkajícího se zařazení
pozemku par. č. 1690/6 v k.ú. Křenov u Kájova, v katastru nemovitostí vedeného jako zahrada o výměře
1277 m2, do nového územního plánu obce Kájov a k dalšímu posouzení, zda je možné předmětný pozemek
zařadit do ÚPO jako plochu pro výstavbu rodinného domu s tím, že pozemek je v současné době předmětem
převodu na jeho dceru Martinu Bosákovou bytem
,
,

usnesením č. I/2019/9
schvaluje postoupení podnětu manželů Milana a Anny Lohonkových, bytem
,
,
, týkajícího se zařazení pozemku par. č. 1959 v k.ú. Novosedly u Kájova, v katastru
nemovitostí vedeného jako neplodná půda o celkové výměře 7394 m2, do nového územního plánu obce
Kájov a k dalšímu posouzení, zda je možné předmětný pozemek zařadit do ÚPO jako plochu pro výstavbu
rodinného domu,
usnesením č. I/2019/10
schvaluje Smlouvu o společné investici uzavíranou mezi obcí Kájov, Kájovská 100, Kájov, a soukromými
investory Marií Najbrtovou, nar. . .
, bytem
,
, a Ing. Petrem Pickem, nar. . .
, bytem
,
, jejímž předmětem je spolufinancování rekonstrukce místních komunikací
na pozemcích 1419/1, 2071/1 a 2074/1 v k.ú. Kladné tak, aby byla zajištěna kompletní dopravní obslužnost
v lokalitě „Za kostelem“ s tím, že soukromí investoři jsou povinni po dokončení díla uhradit obci příspěvek
na spolufinancování akce ve výši 149.935,26 Kč, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy,
usnesením č. I/2019/11
schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Kájov, Kájovská 100, Kájov, a společností SWIETELSKY stavební
s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice, IČ 480 35 599, jejímž předmětem jsou stavební práce
v rámci akce „Oprava místních komunikace za kostelem v obce Kájov“ realizované v době od 30. 4. 2019
do 31. 10. 2019 za cenu 1.566.562,92 Kč včetně DPH, a pověřuje starostu jejím podpisem,
usnesením č. I/2019/12
schvaluje prodej obecních pozemků par. č. 98/4 o výměře 9 m2 a st. par. č. 536 o výměře 3 m2, jehož součástí
je stavba regulační stanice, vše v k. ú. Kladné, společnosti E.ON Distribuce a.s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice, IČ 280 85 400, za cenu 452.720 Kč,
usnesením č. I/2019/13
mění usnesení č. VI/2018/100 ze dne 18. 12. 2018, kterým byl schválen prodej pozemku par. č. 1342/46
v k.ú. Kladné o výměře 56 m2, společnosti E.ON Distribuce a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, za cenu 80 Kč/m2 tak, že kupní cena předmětného pozemku bude činit 8.580 Kč,
usnesením č. I/2019/14
schvaluje rozhodnutí hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky na zpracování projektové
dokumentace na akci „Celková rekonstrukce kostela sv. Mikuláše v Boleticích“, a to nabídky společnosti
DigiTry Art Technologies s.r.o., se sídlem V Jámě 699/1, Nové Město, Praha, IČ 019 30 249, s nejnižší
nabídkovou cenou 1.777.490 Kč včetně DPH, a pověřuje zástupce zadavatele STAVEBNÍ PORADNU, spol.
s r.o., se sídlem Průběžná 48, České Budějovice, IČ 625 08 822, aby na základě uzavřené příkazní smlouvy
sdělil výše uvedené rozhodnutí zadavatele jednotlivým účastníkům výběrového řízení,
usnesením č. I/2019/15
mění usnesení č. IV/2018/93 ze dne 18. 12. 2018, kterým bylo schváleno, aby se pověřenými členy
Zastupitelstva obce Kájov, ve smyslu ustanovení § 9 odst. 5) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, stali
všichni členové Rady obce Kájov, a to tak, že ve smyslu uvedeného ustanovení zákona budou pověřenými
zastupiteli všichni členové Zastupitelstva obce Kájov,
usnesením č. I/2019/16
schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 55.000 Kč spolku Radost pro všechny,z. s., se sídlem
Májová 27, Kájov, IČ 265 66 044, na jeho činnost v roce 2019,

usnesení č. I/2019/17
schvaluje Směrnici pro nakládání s osobními údaji tak, jak byla předložena,
usnesení č. I/2019/18
pověřuje Bc. Jana Čulíka k předložení podkladů, které budou sloužit pro zadání vypracování projektové
dokumentace na dopravně inženýrské opatření v ulici Boletická v Kájově pod názvem „Bezpečnostně
dopravní opatření v ul. Boletická“, a to v termínu do 10. 6. 2019,
usnesení č. I/2019/19
pověřuje Bc. Jana Čulíka k předložení podkladů, které budou sloužit pro zadání vypracování projektové
dokumentace na výstavbu nového chodníku od potravin Royas - PLUS JIP v ulici Boletická k čerpací stanici
spol. Boxit s.r.o. v Kájově pod názvem „Výstavba chodníku v ul. Boletická“ s termínem do 10. 6. 2019.

