Usnesení ze zasedání II/2018/32 - 58
Zastupitelstva obce Kájov konaného dne 19. 6. 2018 od 18 hodin
v kájovském Konibaru
Zastupitelstvo obce Kájov schvaluje:
usnesením č. II/2018/32
návrhovou komisi v tomto složení:
předseda David Ciml, členové Bc. Jan Čulík a Mgr. Dan Hansel,
usnesením č. II/2018/33
program jednání Zastupitelstva obce Kájov tak, jak byl navržen,
usnesením č. II/2018/34
smlouvu mezi obcí Kájov jako kupujícím a společností Jihočeská masna, s.r.o., IČ 25161814,
se sídlem Pražská tř. 530, České Budějovice jako prodávajícím, ve věci odkoupení pozemků st. par.
č. 536 o výměře 3 m2 a par. č. 98/4 o výměře 9 m2 v k.ú. Kladné, které byly odděleny GP-161017GE193/2017 z původního pozemku par. č. 98/1 v k.ú. Kladné, za částku 20.000 Kč,
usnesením č. II/2018/35
prodej pozemku st. par. č. 233, jehož součástí je budova čp. 25 na tomto pozemku stojící v části
obce Boletice, k. ú. Kraví Hora, za kupní cenu ve výši 178.960 Kč, a dále pozemků par. č. 329/1 a
357/7 v k.ú. Kraví Hora, obec Kájov, část Boletice, za kupní cenu ve výši 171.517 Kč včetně DPH,
a nákladů s prodejem souvisejícími, přičemž výsledná kupní cena je splatná po předložení návrhu
kupní smlouvy ze strany obce ještě před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí a se zřízením předkupního práva jako práva věcného ve prospěch obce na dobu určitou
5 let za kupní cenu, za kterou budou tyto nemovitosti prodány, a to panu Václavu Codlovi,
usnesením č. II/2018/36
revokaci usnesení č. IV/2018/45 ze dne 26. 9. 2017 a V/2017/94 ze dne 19. 12. 2017, kterými byl
schválen prodej stavebního objektu SO 024 na pozemku st. par. č. 214 a 215 s přilehlými pozemky
par. č. 201/8 a 201/9, vše v k.ú. Kraví Hora, panu Petru Hrubešovi a paní Marcele Šustrové,
z důvodu odstoupení žadatelů od záměru koupě nemovitosti,
usnesením č. II/2018/37
prodej pozemků st. par. č. 214 a 215, jejichž součástí je stavební objekt na tomto pozemku v části
obce Boletice, k. ú. Kraví Hora, stojící, za kupní cenu ve výši 200.900 Kč, a dále přilehlých
pozemků par. č. 201/8 a 201/9 v k. ú. Kraví Hora, obec Kájov, část Boletice, za kupní cenu ve výši
480.249 Kč včetně DPH, a náklady s prodejem související, přičemž výsledná kupní cena je splatná
po předložení návrhu kupní smlouvy ze strany obce ještě před podáním návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí a se zřízením předkupního práva jako práva věcného
ve prospěch obce na dobu určitou 5 let za kupní cenu, za kterou budou tyto nemovitosti prodány,
a to manželům Jaroslavu a Kláře Malákovým,

usnesením č. II/2018/38
na základě předložených podkladů k hospodaření obce Kájov za rok 2017 a na základě výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 auditorskou společností Plan Control s. r. o.
Závěrečný účet a celoroční hospodaření obce za rok 2017 s výhradami uvedenými ve zprávě
o přezkoumání hospodaření obce a výrokem auditora „Při přezkoumání podle §2 a 3 zákona
č. 420/2004 Sb., byly zjištěny jen nevýznamné chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených pod písmenem c) odst. 3) §10 zákona č.420/2004 Sb.“,
usnesením č. II/2018/39
na základě předložených účetních výkazů a podkladů za rok 2017 – Rozvaha, Výsledovka, Výkaz
zisků a ztrát, Příloha, Protokol o provedené inventarizaci, Zpráva o kontrole hospodaření za rok
2017, účetní závěrku obce za rok 2017 s výrokem: „ Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku
obce Kájov za rok 2017 s kladným výsledkem hospodaření po zdanění ve výši Kč 11.104.771,21“,
usnesením č. II/2018/40
přijetí návrhu opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017 auditorskou společností Plan Control s.r.o. tak, jak byly popsány
v příloze, která je nedílnou součástí zápisu uloženého na obci Kájov,
usnesením č. II/2018/41
střednědobý rozpočtový výhled obce Kájov do roku 2022 tak, jak byl zveřejněn a předložen
k projednání. Střednědobý rozpočtový výhled bude přílohou zápisu uloženého na obci Kájov,
usnesením č. II/2018/42
rozhodnutí hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky účastníka výběrového řízení
na zpracovatele projektové dokumentace na akci „Celková rekonstrukce kostela sv. Mikuláše
v Boleticích“, a to nabídky společnosti MURUS – monumenta renovamus, projekce, spol. s r. o.
IČ 48201693, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha – Nusle, s nejnižší nabídkovou cenou
1.807.740 Kč včetně DPH, a pověřuje zástupce zadavatele STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r.o.,
aby na základě uzavřené příkazní smlouvy sdělil toto rozhodnutí jednotlivým účastníkům
výběrového řízení,
usnesením č. II/2018/43
smlouvu o dílo mezi obcí Kájov jako objednatelem a společností MURUS – monumenta
renovamus, projekce, spol. s r.o., jejímž předmětem je zhotovení projektových dokumentací
na stavební akci „Celková rekonstrukce kostela sv. Mikuláše v Boleticích“ dle dohodnutých
termínů, za cenu 1.807.740 Kč včetně DPH,
usnesením č. II/2018/44
rozhodnutí hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky účastníka výběrového řízení
na zhotovení stavebního díla „Stavební úpravy za účelem opravy a obnovy fasády objektu Kájovská
č.p. 10 na parc. č. 105, k.ú. Kladné“, a to nabídky společnosti STING CZ s.r.o. IČ 25163302,
se sídlem Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice, s nejnižší nabídkovou cenou 1.280.074,40 Kč
včetně 15% DPH, a pověřuje zástupce zadavatele STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r.o., aby
na základě uzavřené příkazní smlouvy sdělil toto rozhodnutí jednotlivým účastníkům výběrového
řízení,

usnesením č. II/2018/45
smlouvu o dílo mezi obcí Kájov jako objednatelem a společností STING CZ s.r.o., jejímž
předmětem je zhotovení stavebního díla „Stavební úpravy za účelem opravy a obnovy fasády
objektu Kájovská č.p. 10 na parc. č. 105, k.ú. Kladné“ dle dohodnutých termínů, za cenu
1.280.074,40 Kč včetně 15% DPH,
usnesením č. II/2018/46
rozhodnutí hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky účastníka výběrového řízení
na zhotovení stavebního díla „Kájov – úpravna vody“, a to nabídky společnosti ENVI-PUR, s.r.o.
IČ 25166077, se sídlem Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha, s nejnižší nabídkovou cenou 6.355.950 Kč
včetně 21% DPH, a pověřuje zástupce zadavatele STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r.o.,
aby na základě uzavřené příkazní smlouvy sdělil toto rozhodnutí jednotlivým účastníkům
výběrového řízení,
usnesením č. II/2018/47
smlouvu o dílo mezi obcí Kájov jako objednatelem a společností ENVI-PUR s.r.o., jejímž
předmětem je zhotovení stavebního díla „Kájov – úpravna vody“ dle dohodnutých termínů, za cenu
6.355.850 Kč včetně 21% DPH,
usnesením č. II/2018/48
prodej části obecního pozemku par. č. 163/1 v k. ú. Kladné o výměře cca 120 m2 (přesná výměra
bude zpřesněna geometrickým plánem), v katastru nemovitostí vedeného jako ostatní plocha –
ostatní komunikace, žadatelce paní Elišce Křížové, za cenu v místě obvyklou, tj. 40 Kč/m2 +
náklady s prodejem související,
usnesením č. II/2018/49
postoupení podnětu společnosti BIO TOP s.r.o., se sídlem Nemanická 440/14, České Budějovice,
týkajícího se zařazení pozemku par. č. 104/2 v k.ú. Křenov u Kájova, v KN vedeného jako trvalý
travní porost o celkové výměře 2694 m2, do nového územního plánu obce Kájov, k dalšímu
posouzení, zda je možné předmětný pozemek zařadit do ÚPO jako plochy rekreace či plochy
soukromé zeleně - zahrady,
usnesením č. II/2018/50
postoupení podnětu Tělovýchovné jednoty Sokol Kájov, IČ 45009813, týkajícího se zařazení
pozemku par. č. 1385/1 v k.ú. Kladné, v KN vedeného jako trvalý travní porost o celkové výměře
6050 m2, do nového územního plánu obce Kájov, k dalšímu posouzení, zda je možné předmětný
pozemek zařadit do ÚPO jako plochy pro sport,
usnesením č. II/2018/51
postoupení podnětu paní Marie Tomíkové, týkajícího se zařazení pozemků par. č. 1437/11 a 1435/7
v k.ú. Křenov u Kájova, o celkové výměře 3261 m2, v KN vedených jako trvalý travní porost a
ostatní plocha, do nového územního plánu obce Kájov, k dalšímu posouzení, zda je možné
předmětné pozemky zařadit do ÚPO jako plochy bydlení v rodinných domech,

usnesením č. II/2018/52
postoupení podnětu manželů Šárky a Václava Vlčkových, týkajícího se zařazení pozemku par.
č. 63/117 v k.ú. Křenov u Kájova o celkové výměře 163 m2 do nového územního plánu obce Kájov,
k dalšímu posouzení, zda je možné předmětný pozemek zařadit do ÚPO jako plochy bydlení
v rodinných domech,
usnesením č. II/2018/53
postoupení podnětu manželů Jany Štindlové, a Vladimíra Štindla, týkajícího se zařazení části
pozemku par. č. 65/42 v k.ú. Křenov u Kájova o výměře cca 500 m2, do nového územního plánu
obce Kájov, k dalšímu posouzení, zda je možné předmětné pozemky zařadit do ÚPO jako plochy
bydlení v rodinných domech,
usnesením č. II/2018/54
postoupení podnětu pana Jana Petráška, týkajícího se zařazení částí pozemků par. č. 65/1, 73/1 a st.
95 v k.ú. Křenov u Kájova, o výměře cca 1500 m2, do nového územního plánu obce Kájov,
k dalšímu posouzení, zda je možné předmětný pozemek zařadit do ÚPO jako plochu bydlení
v rodinných domech,
usnesením č. II/2018/55
postoupení podnětu pana Vladimíra Hladíka, týkajícího se zařazení pozemků par. č. 1671/13 a
1480/2 v k.ú. Křenov u Kájova do nového územního plánu obce Kájov, k dalšímu posouzení, zda
je možné pozemek par. č. 1671/13 o výměře 11235 m2 zařadit do ÚPO jako plochu zemědělské
výroby a pozemek par. č. 1480/2 o výměře 55282 m2 zařadit do ÚPO z části (cca 12800 m2) jako
plochu zemědělské výroby, z části (cca 20000 m2) jako plochu rekreace, z části (cca 4800 m2) jako
plochu bydlení v RD, z části (cca 8000 m2) jako plochy technického zázemí a z části (cca 9700 m2)
jako plochy přírodě blízkých porostů,
usnesením č. II/2018/56
smlouvu o zřízení věcného břemene č. 014330048040/001 mezi obcí Kájov a společností E.ON
Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, jejímž předmětem
je umístění a provozování distribuční soustavy pod názvem „Boletice-kabel NN - odkup“
na pozemcích par. č. 93/5, 346 a 349 v k.ú. Kraví Hora, který je v majetku obce Kájov,
za jednorázovou úplatu 500 Kč bez DPH,
usnesením č. II/2018/57
v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, 15 členů zastupitelstva,
usnesením č. II/2018/58
schvaluje udělení souhlasu s nevyužitím předkupního práva obce Kájov, a to pouze pro účely
darovací smlouvy mezi Johanou Hanušovou a její dcerou Michaelou Hanušovou s tím, že se
souhlas vztahuje pouze na nemovitosti, které budou předmětem darování, a to:
pozemek st. par. č. 218, jehož součástí je rodinný dům čp. 13
pozemek par.č. 331/1
vše v k.ú. Kraví Hora.
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a to manželům Jaroslavu a Kláře Malákovým,

usnesením č. II/2018/38
na základě předložených podkladů k hospodaření obce Kájov za rok 2017 a na základě výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 auditorskou společností Plan Control s. r. o.
Závěrečný účet a celoroční hospodaření obce za rok 2017 s výhradami uvedenými ve zprávě
o přezkoumání hospodaření obce a výrokem auditora „Při přezkoumání podle §2 a 3 zákona
č. 420/2004 Sb., byly zjištěny jen nevýznamné chyby a nedostatky, které nemají závažnost
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zisků a ztrát, Příloha, Protokol o provedené inventarizaci, Zpráva o kontrole hospodaření za rok
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v Boleticích“, a to nabídky společnosti MURUS – monumenta renovamus, projekce, spol. s r. o.
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smlouvu o dílo mezi obcí Kájov jako objednatelem a společností MURUS – monumenta
renovamus, projekce, spol. s r.o., jejímž předmětem je zhotovení projektových dokumentací
na stavební akci „Celková rekonstrukce kostela sv. Mikuláše v Boleticích“ dle dohodnutých
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rozhodnutí hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky účastníka výběrového řízení
na zhotovení stavebního díla „Kájov – úpravna vody“, a to nabídky společnosti ENVI-PUR, s.r.o.
IČ 25166077, se sídlem Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha, s nejnižší nabídkovou cenou 6.355.950 Kč
včetně 21% DPH, a pověřuje zástupce zadavatele STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r.o.,
aby na základě uzavřené příkazní smlouvy sdělil toto rozhodnutí jednotlivým účastníkům
výběrového řízení,
usnesením č. II/2018/47
smlouvu o dílo mezi obcí Kájov jako objednatelem a společností ENVI-PUR s.r.o., jejímž
předmětem je zhotovení stavebního díla „Kájov – úpravna vody“ dle dohodnutých termínů, za cenu
6.355.850 Kč včetně 21% DPH,
usnesením č. II/2018/48
prodej části obecního pozemku par. č. 163/1 v k. ú. Kladné o výměře cca 120 m2 (přesná výměra
bude zpřesněna geometrickým plánem), v katastru nemovitostí vedeného jako ostatní plocha –
ostatní komunikace, žadatelce paní Elišce Křížové, za cenu v místě obvyklou, tj. 40 Kč/m2 +
náklady s prodejem související,
usnesením č. II/2018/49
postoupení podnětu společnosti BIO TOP s.r.o., se sídlem Nemanická 440/14, České Budějovice,
týkajícího se zařazení pozemku par. č. 104/2 v k.ú. Křenov u Kájova, v KN vedeného jako trvalý
travní porost o celkové výměře 2694 m2, do nového územního plánu obce Kájov, k dalšímu
posouzení, zda je možné předmětný pozemek zařadit do ÚPO jako plochy rekreace či plochy
soukromé zeleně - zahrady,
usnesením č. II/2018/50
postoupení podnětu Tělovýchovné jednoty Sokol Kájov, IČ 45009813, týkajícího se zařazení
pozemku par. č. 1385/1 v k.ú. Kladné, v KN vedeného jako trvalý travní porost o celkové výměře
6050 m2, do nového územního plánu obce Kájov, k dalšímu posouzení, zda je možné předmětný
pozemek zařadit do ÚPO jako plochy pro sport,
usnesením č. II/2018/51
postoupení podnětu paní Marie Tomíkové, týkajícího se zařazení pozemků par. č. 1437/11 a 1435/7
v k.ú. Křenov u Kájova, o celkové výměře 3261 m2, v KN vedených jako trvalý travní porost a
ostatní plocha, do nového územního plánu obce Kájov, k dalšímu posouzení, zda je možné
předmětné pozemky zařadit do ÚPO jako plochy bydlení v rodinných domech,

usnesením č. II/2018/52
postoupení podnětu manželů Šárky a Václava Vlčkových, týkajícího se zařazení pozemku par.
č. 63/117 v k.ú. Křenov u Kájova o celkové výměře 163 m2 do nového územního plánu obce Kájov,
k dalšímu posouzení, zda je možné předmětný pozemek zařadit do ÚPO jako plochy bydlení
v rodinných domech,
usnesením č. II/2018/53
postoupení podnětu manželů Jany Štindlové, a Vladimíra Štindla, týkajícího se zařazení části
pozemku par. č. 65/42 v k.ú. Křenov u Kájova o výměře cca 500 m2, do nového územního plánu
obce Kájov, k dalšímu posouzení, zda je možné předmětné pozemky zařadit do ÚPO jako plochy
bydlení v rodinných domech,
usnesením č. II/2018/54
postoupení podnětu pana Jana Petráška, týkajícího se zařazení částí pozemků par. č. 65/1, 73/1 a st.
95 v k.ú. Křenov u Kájova, o výměře cca 1500 m2, do nového územního plánu obce Kájov,
k dalšímu posouzení, zda je možné předmětný pozemek zařadit do ÚPO jako plochu bydlení
v rodinných domech,
usnesením č. II/2018/55
postoupení podnětu pana Vladimíra Hladíka, týkajícího se zařazení pozemků par. č. 1671/13 a
1480/2 v k.ú. Křenov u Kájova do nového územního plánu obce Kájov, k dalšímu posouzení, zda
je možné pozemek par. č. 1671/13 o výměře 11235 m2 zařadit do ÚPO jako plochu zemědělské
výroby a pozemek par. č. 1480/2 o výměře 55282 m2 zařadit do ÚPO z části (cca 12800 m2) jako
plochu zemědělské výroby, z části (cca 20000 m2) jako plochu rekreace, z části (cca 4800 m2) jako
plochu bydlení v RD, z části (cca 8000 m2) jako plochy technického zázemí a z části (cca 9700 m2)
jako plochy přírodě blízkých porostů,
usnesením č. II/2018/56
smlouvu o zřízení věcného břemene č. 014330048040/001 mezi obcí Kájov a společností E.ON
Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, jejímž předmětem
je umístění a provozování distribuční soustavy pod názvem „Boletice-kabel NN - odkup“
na pozemcích par. č. 93/5, 346 a 349 v k.ú. Kraví Hora, který je v majetku obce Kájov,
za jednorázovou úplatu 500 Kč bez DPH,
usnesením č. II/2018/57
v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, 15 členů zastupitelstva,
usnesením č. II/2018/58
schvaluje udělení souhlasu s nevyužitím předkupního práva obce Kájov, a to pouze pro účely
darovací smlouvy mezi Johanou Hanušovou a její dcerou Michaelou Hanušovou s tím, že se
souhlas vztahuje pouze na nemovitosti, které budou předmětem darování, a to:
pozemek st. par. č. 218, jehož součástí je rodinný dům čp. 13
pozemek par.č. 331/1
vše v k.ú. Kraví Hora.

