Usnesení ze zasedání VI/2018/96-110
Zastupitelstva obce Kájov konaného dne 18. 12. 2018 od 18 hodin
v kájovském Konibaru

Zastupitelstvo obce Kájov:
usnesením č. VI/2018/96
schvaluje návrhovou komisi v tomto složení: Bc. Jan Čulík, Mgr. Lenka Augustinová, Josef Beňo,
usnesením č. VI/2018/97
schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Kájov upravený na základě návrhu starosty obce tak,
že budou vyškrtnuty body programu 6) Prodej regulační plynové stanice spol. E.ON v Kladném a
14) Jednací řád ZO Kájov,
a doplněný o bod programu „Různé – stanovení počtu zasedání obecního zastupitelstva v průběhu roku a
jejich termíny“, na návrh zastupitele Josefa Beňa,
usnesením č. VI/2018/98
schvaluje kalkulaci ceny vodného v části obce Staré Dobrkovice na rok 2019 předloženou spol.
ČEVAK a. s., provozovatelem vodovodu v této části obce, ve výši 39,47 Kč/m3 odebrané pitné vody včetně
DPH,
usnesením č. VI/2018/99
schvaluje kalkulaci ceny vodného a stočného v obci Kájov na rok 2019, která je stanovena ve výši
25,50 Kč/m3 odebrané pitné vody a 24,50 Kč/m3 vody odpadní, a to včetně DPH,
usnesením č. VI/2018/100
schvaluje prodej obecního pozemku par. č. 1342/46 v k.ú. Kladné, o výměře 56 m2, v katastru nemovitostí
vedeného jako ostatní plocha, společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, za cenu v místě obvyklou, tj. 80 Kč/m2 + náklady s prodejem související,
usnesením č. VI/2018/101

-

-

bere na vědomí dokumentaci změny č. 10 územního plánu obce Kájov,
konstatuje, že změna č. 10 územního plánu obce Kájov není v rozporu se Zásadami územního rozvoje
Jihočeského kraje ve znění jejich aktualizací, Politikou územního rozvoje ČR ve znění její 1. aktualizace,
se stanovisky dotčených orgánů nebo s výsledkem řešení rozporů a se stanoviskem Krajského úřadu –
Jihočeského kraje, jak je prokázáno v odůvodnění změny územního plánu,
konstatuje, že během veřejného projednání návrhu změny nebyly uplatněny žádné námitky ani žádné
připomínky, kdy sdělení společnosti NET4GAS, coby tzv. oprávněné investora, bylo posouzeno
přiměřeně jako poslední mezi stanovisky,
vydává změnu č. 10 územního plánu obce Kájov,
ukládá starostovi obce zajistit prostřednictvím pořizovatele zveřejnění vydaného opatření obecné povahy
na úřední desce dle ustanovení § 173 správního řádu a splnění činností konaných po vydání změny
územního plánu (zejména požadavků § 162, § 165 a § 168 stavebního zákona) včetně vyhotovení
úplného znění územního plánu po vydání změny č. 10 dle ust. § 55c stavebního zákona,

usnesením č. VI/2018/102
pověřuje starostu pana Bohumila Šípa, aby zajistil prostřednictvím pořizovatele uložení a poskytnutí územní
studie k nahlédnutí na obci Kájov a vložení územní studie do evidence územně plánovací činnosti.
Dále bere na vědomí zpracovanou a projednanou Územní studii Křenov – Pekař.

usnesením č. VI/2018/103
schvaluje postoupení podnětu paní Ljudmily Garkovenko, týkajícího se zařazení pozemků par. č. 71/14
v k.ú. Křenov u Kájova, v katastru nemovitostí vedeného jako orná půda, a pozemku st. par. č. 225 v k.ú.
Křenov u Kájova v katastru vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří, vše o celkové výměře 1153 m2,
do nového územního plánu obce Kájov, k dalšímu posouzení, zda je možné předmětný pozemek zařadit do
ÚPO jako plochy občanského vybavení se záměrem výstavby domova pro seniory,
usnesením č. VI/2018/104
schvaluje postoupení podnětu manželů Sama a Crystal Stoneových, týkajícího se zařazení pozemku par.
č. 1201/2 v k.ú. Novosedly u Kájova, v katastru nemovitostí vedeného jako trvalý travní porost o výměře
3753 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. VI/2018/105
schvaluje postoupení podnětu Mgr. Ireny Škrabalové, týkajícího se zařazení pozemku par. č. 730/36 v k.ú.
Křenov u Kájova, v katastru nemovitostí vedeného jako trvalý travní porost o výměře 649 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. VI/2018/106
schvaluje návrh rozpočtu obce pro rok 2019, který je přílohou zápisu uloženého na OÚ Kájov. Rozpočet
obce Kájov pro rok 2019 je schválen jako schodkový, schodek bude vyrovnán úsporami rozpočtových
prostředků za předchozí období. Celkový objem příjmů rozpočtu pro rok 2019 činí Kč 37.367.200,-, celkový
objem výdajů pro rok 2019 činí Kč 53.199.385,-. Schodek rozpočtu činí Kč 15.832.185,usnesením č. VI/2018/107
schvaluje návrh rozpočtu ZŠ a MŠ obce Kájov pro rok 2019, který je přílohou zápisu uloženého na OÚ
Kájov. Rozpočtované příjmy, včetně dotace na přímé náklady na vzdělávání, činí Kč 14.639.000,-,
rozpočtované náklady, včetně přímých nákladů na vzdělávání, činí Kč 14.639.000,usnesením č. VI/2018/108
schvaluje odměny pro členy zastupitelstva, kteří nejsou pro výkon jejich funkce uvolněni, a to pro každý
měsíc v aktuální maximální výši stanovené nařízením vlády č. 318/2017 Sb. nařízení vlády o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávních celků, ve znění pozdějších předpisů, a to počínaje 1. 1. 2019,
usnesením č. VI/2018/109
schvaluje odměny pro předsedy nebo členy výboru zastupitelstva, kteří nejsou zastupiteli, ve výši 3.068 Kč
pro předsedu výboru a 2.557 Kč pro člena výboru, a to počínaje 1. 1. 2019,
usnesením č. VI/2018/110
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 220.000 Kč ve prospěch Tělovýchovné jednoty Sokol Kájov
z.s. IČ 45009813, za účelem dofinancování výdajů na opravu šaten, skladu a altánu, které se nepodařilo
zrealizovat v roce 2017.

