USNESENÍ č. 12
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Žim,
pro volební období 2018 – 2022
které se uskutečnilo dne 6.5. 2020 od 17:00 hod. na Obecním úřadě v Žimu

Zastupitelstvo obce Žim:
1. Schvaluje:
- Program zasedání
- Ověřovatele zápisu: Jindřich Moravec, Ladislav Beran
- Složení návrhové komise: Lucie Pavlasová, Adam Pavlas
- návrh na prodej pozemku dle záměru obce schváleného zastupitelstvem obce číslo 11. dne
5.2. 2020
- prodej částí pozemku z parcely p.č. 1192/1 dle geom. plánu č. 384-28/2019 celkem
471m2,
prodej části pozemku z parcely p.č. 1329 dle geom. plánu č. 384-28/2019 celkem 81m2
dohromady za cenu 188 400,-Kč. Kupující
oba bytem
- prodej části pozemku z parcely 1281 dle geom. plánu č. 313-0506/2013 celkem 154m2, za
cenu 1540,-Kč. Kupující zaplatí částku 2000,-Kč za návrh na vklad do Katastru nemovitostí a
1000,-Kč za vyhotovení znaleckého posudku č. 2/3147/2020 Kupujícím je
,
- Zakoupení části pozemků
- dle geometrického plánu č. 382-26/2019 oddělenou část p.č. 105/31 o výměře 6m2 za cenu
3 900,-Kč od vlasníků
- dle geometrického plánu č. 383-27/2019 oddělenou část p.č. 105/32 o výměře 2m2 za cenu
1 300,-Kč. Od vlastníků
.

,

- dle Geometrického plánu č. 384-28/2019 oddělenou část p.č. 64/17, o velikosti 37m2 za
cenu
14 800,-Kč. od vlastníků

,

- Nový řád veřejného pohřebiště. Účinnost od 21.5. 2020
- Vypracování Rozšířené projektové dokumentace s členěným rozpočtem dle RTS pro
výstavbu víceúčelového hřiště v obci Žim – vypracuje společnost Beniksport s.r.o., Na
Petynce 424/124, Praha 6 – odeslaná objednávka, cena 47500,-bez DPH
- vypracování výškopisu a polohopisu pro projekt Víceúčelové hřiště Žim, vypracuje –
,
,
- Rozpočtovou změnu č. 1/2020 – schválená starostou obce
- Rozpočtovou změnu č. 2/2020
- podání žádosti o finanční příspěvek na projekt Multifunkční hřiště. Jedná se o nadační

příspěvek od ČEZ – Oranžové hřiště.
Starosta požádá až bude zhotoven projekt s výkazem výměr – rozpočtem
- zařazení katastrálního území Žim do působnosti MAS Serviso o.p.s Serviso, Komenského
náměstí 17, Třebívlice, - příprava implementací Komunitně vedeného místního rozvoje
(CLLD) Tzn. (Comunity-led Local Development, Komunitně vedený místní rozvoj.)
v programovém období 2021 – 2027
- vypracování Rozvojového strategického dokumentu obce Žim na roky 2021 – 2027.
Zastupitelé na příštím zasedání OZ přednesou své návrhy akcí, které by se měli
Realizovat v období 2021 - 2027
- výzvu Správy železnic k uzavření nájemní smlouvy před bezúplatným převodem části
parcely p.č. 1289/1 z důvodu obvyklého procesu na Správě železnic.
- zakoupení 1ks Dmychadla pro obecní ČOV, jako rezervní. Byla obdržena cenová nabídka
od dodavatele původního dmychadla, které je osazeno v ČOV. Cena je 90 345,86 Kč. včetně
DPH. Dodavetel společnost BIBUS s.r.o. Vídeňská 125, Brno.

2. Neschvaluje
- návrh pana
Využití se měnit nebude

na změnu využití 1 místnosti na stolní tenis

3. Zastupitelé berou na vědomí
- podání žádosti o finanční příspěvek na projekt Multifunkční hřiště. Jedná se o nadační
příspěvek od ČEZ – Oranžové hřiště.
Starosta požádá až bude zhotoven projekt s výkazem výměr - rozpočtem
- projednání nouzového stavu z důvodu pandemie koronaviru. Obec informuje občany
prostřednictvím úřední desky o obdržených opatření a nařízení ze strany státu. O starší občany
se starají jejich děti, nikdo z občanů nepřednesl na Oú nějaký požadavek o pomoc ze strany
Oú. Oú se řídí nařízením vlády ČR a přenáší je na občany jak rozhlasem tak vyvěšením
informací na úřední desce obce.
- návrh na vyčistění rybníka na návsi obce. Čištění provede SDH Žalany spolu
z dobrovolníky z obce v měsíci červen 2020
- podnět o provozu Rybníka Záhoří, pořádání rybářských závodů, výlov na podzim. Využití
bude projednáno v měsíci září.

v Žimu 6.5. 2020

Zapsal:

Petra Urbanová

……………………………..

Ověřovatelé zápisu:

Ladislav Beran

……………………………..

Jindřich Moravec

……………………………

Starosta obce:

Zdeněk Haramul

……………………………

