Usnesení
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Želetice,
konaného dne 25.2.2019 v 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Usnesení č. 1/19/ Z3
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání zastupitelstva p. Stanislava Svatoně
a p. Jana Kučeru.
Hlasování č. 1: pro-9, proti-0, zdržel se-0
Usnesení č. 2/19/Z3
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Želetice:
1) Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu, schválení
programu 3. zasedání zastupitelstva obce)
2) Seznámení s úpravou rozpočtu na konci roku 2018
3) Výsledky inventarizace
4) Smlouva o zřízení věcného břemene
5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
6) Výběr dodavatele stavby „Prodloužení inženýrských sítí“
7) Prodej pozemků
8) Žádost Nemocnice Kyjov
9) Úprava rozpočtu č. 1
10) Knihovní řád
11) Dotazy, podněty, připomínky
Hlasování č. 2: pro-9, proti-0, zdržel se-0
Usnesení č. 3/19/Z3
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí
5. úpravu rozpočtu, ve které se příjmy zvýšily o 213.000,- Kč a
výdaje se snížily o 20.000,- Kč. Rozpočet po úpravě činí:
příjmy :
11.497.200,- Kč
výdaje :
7.003.700,- Kč
přebytek:
4.493.500,- Kč
Přebytek rozpočtu ve výši 4.493.500,- bude použit ke splácení úvěru a k výstavbě inženýrských
sítí a ČOV v obci.
Usnesení č. 4/19/Z3
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí

výsledky inventarizace za rok 2018.

Usnesení č. 5/19/Z3
Zastupitelstvo obce
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO-014330052156/017 mezi
Obcí Želetice a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice.
Hlasování č. 3: pro-9, proti-0, zdržel se-0

Usnesení č. 6/19/Z3
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e uzavření Smlouvy č. 1030048437/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi Obcí Želetice a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice.
Hlasování č. 4: pro-9, proti-0, zdržel se-0
Usnesení č. 7/19/Z3
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e jako dodavatele stavby na akci „Prodloužení inženýrských sítí“ společnost
Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno,
IČ: 48035599, s nabídkovou cenou 1.648.684,79 Kč bez DPH a zároveň schvaluje uzavření
smlouvy o dílo s tímto dodavatelem.
Hlasování č. 5: pro-9, proti-0, zdržel se-0
Usnesení č. 8/19/Z3
Zastupitelstvo obce
sc h va l u j e
prodej pozemku ve vlastnictví obce p.č. 3876/10 o výměře 487 m2 v k.ú.
Želetice u Kyjova manželům A.M. a M.M. do společného jmění manželů, za cenu v místě a čase
obvyklou, tj. 100,- Kč/m2 a schvaluje uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního
práva jako práva věcného na prodej tohoto pozemku.
Hlasování č. 6: pro-9, proti-0, zdržel se -0
Usnesení č. 9/19/Z3
Zastupitelstvo obce
sc h va l u j e
prodej pozemku ve vlastnictví obce p.č. 3876/11 o výměře 486 m2 v k.ú.
Želetice u Kyjova manželům D.K.B. a O.K. do společného jmění manželů, za cenu v místě a čase
obvyklou, tj. 100,- Kč/m2 a schvaluje uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního
práva jako práva věcného na prodej tohoto pozemku.
Hlasování č. 7: pro-9, proti-0, zdržel se -0
Usnesení č. 10/19/Z3
Zastupitelstvo obce
sc h va l u j e
prodej pozemku ve vlastnictví obce p.č. 3876/12 o výměře 278 m2 v k.ú.
Želetice u Kyjova manželům L.S. a R.S. do společného jmění manželů, za cenu v místě a čase
obvyklou, tj. 100,- Kč/m2 a schvaluje uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního
práva jako práva věcného na prodej tohoto pozemku.
Hlasování č. 8: pro-9, proti-0, zdržel se -0
Usnesení č. 11/19/Z3
Zastupitelstvo obce
sc h va l u j e
prodej pozemku ve vlastnictví obce p.č. 3876/13 o výměře 451 m2 v k.ú.
Želetice u Kyjova manželům I.K. a M.K. do společného jmění manželů, za cenu v místě a čase
obvyklou, tj. 100,- Kč/m2 a schvaluje uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního
práva jako práva věcného na prodej tohoto pozemku.
Hlasování č. 9: pro-9, proti-0, zdržel se -0
Usnesení č. 12/19/Z3
Zastupitelstvo obce
sc h va l u j e
prodej pozemku ve vlastnictví obce p.č. 3876/14 o výměře 200 m2 v k.ú.
Želetice u Kyjova manželům A.S. a K.S. do společného jmění manželů, za cenu v místě a čase

obvyklou, tj. 100,- Kč/m2 a schvaluje uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního
práva jako práva věcného na prodej tohoto pozemku.
Hlasování č. 10: pro-9, proti-0, zdržel se -0
Usnesení č. 13/19/Z3
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e uzavření darovací smlouvy a poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč
Nemocnici Kyjov, příspěvkové organizaci, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov.
Hlasování č. 11: pro-7, proti-1, zdržel se-1
Usnesení č. 14/19/Z3
Zastupitelstvo obce
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 1, ve které se příjmy zvyšují o 307.800,- Kč a výdaje se
zvyšují o 5.000,- Kč. Rozpočet po úpravě činí :
příjmy :
8.153.000,- Kč
výdaje :
8.219.400,- Kč
schodek
66.400,- Kč
Schodek rozpočtu ve výši 66.400,- Kč bude uhrazen z přebytku minulých let.
Hlasování č. 12: pro-9, proti-0, zdržel se -0

