Usnesení ze zasedání III/2022/18 - 32

Zastupitelstva obce Kájov konaného dne 28. 06. 2022 od 18:00
v Konibaru
Zastupitelstvo obce Kájov
usnesením č. III/2022/18
schvaluje návrhovou komisi v tomto složení: předseda – Pavel Jindra, Petr Mráz, Jiří
Šmikmátor
usnesením č. III/2022/19
schvaluje předložený program jednání Zastupitelstva obce Kájov,
usnesením č. III/2022/20
schvaluje na základě předložených účetních výkazů za rok 2021 – Rozvaha, Výsledovka, Výkaz
zisků a ztrát, Příloha a Protokol o provedené inventarizaci k 31. 12. 2021 účetní závěrku obce
za rok 2021 s výrokem: „Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Kájov za rok 2021
s kladným výsledkem hospodaření po zdanění ve výši 11.690.622,86 Kč. Zjištěný hospodářský
výsledek se převede na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let.“,
usnesením č. III/2022/21
schvaluje na základě předložených podkladů k hospodaření obce Kájov za rok 2021 a na
základě výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 auditorskou společností
Plancontrol s. r. o., Závěrečný účet a celoroční hospodaření obce za rok 2021 s výhradami
uvedenými ve zprávě o přezkoumání hospodaření obce s výrokem: „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. III/2022/22
schvaluje přijetí návrhu opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 auditorskou společností Plancontrol s. r. o., tak jak
byly popsány v příloze, která je nedílnou součástí zápisu uloženého na obci Kájov,
usnesením č. III/2022/23
schvaluje prodej obecního pozemku par. č. 1556/3 o výměře 3 m2 v k. ú. Kladné, paní Lucii
Jiříčkové, bytem
,
, za cenu 350 Kč/m2 + DPH a náklady s prodejem
související,
usnesením č. III/2022/24
schvaluje prodej obecního pozemku par. č. 695/2 o výměře 676 m2 v k. ú. Kladné, panu
Miroslavu Haňkovi, bytem
,
, za cenu 160 Kč/m2 a náklady s prodejem
související,
usnesením č. III/2022/25
schvaluje postoupení podnětu pana Radoslava Duška, bytem
,
, a pana Petra
Picka, bytem
,
, týkajícího se zařazení pozemků par. č. 73/7 o výměře 591 m2,
2
par. č. 73/6 o výměře 124 m , par. č. 73/35 o výměře 134 m2 a par. č. 73/36 o výměře 684 m2
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vše v k. ú. Křenov u Kájova, 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. III/2022/26
schvaluje postoupení podnětu pana Petra Marka, bytem
,
, a pana Jaromíra
Marka, bytem
,
, týkajícího se zařazení pozemků par. č. st. 142 o výměře
390 m2, par. č. 1115/2 o výměře 875 m2, par. č. 1115/7 o výměře 710 m2 a par. č. 1115/8
o výměře 243 m2 vše v k. ú. Křenov u Kájova, do nového územního plánu obce Kájov,
k dalšímu posouzení, zda je možné předmětný pozemek zařadit do ÚPO jako plochy výroby
a výrobních služeb,
usnesením č. III/2022/27
schvaluje postoupení podnětu manželů Václava a Jiřiny Velkových, bytem
,
,
týkajícího se zařazení pozemku par. č. 1413/40 o výměře 492 m2 v k. ú. Kladné, do nového
územního plánu obce Kájov, k dalšímu posouzení, zda je možné předmětný pozemek zařadit
do ÚPO tak, aby bylo možné zlegalizovat stavbu sklepa a přístřešku na palivové dříví,
usnesením č. III/2022/28
schvaluje zachování železničního přejezdu P1611 na trati České Budějovice – Černý Kříž v km
34,629 na území obce Kájov v k. ú. Novosedly u Kájova,
usnesením č. III/2022/29
schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemku par. č.1411/4 v k. ú. Kladné z majetku České
republiky, Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/1, Praha 3, do majetku obce Kájov,
z důvodu umístění veřejně prospěšné stavby na tomto pozemku,
usnesením č. III/2022/30
schvaluje 15 členů zastupitelstva obce Kájov dle § 67 zákona 128/2000 Sb., o obcích, pro
následující volební období,
usnesením č. III/2022/31
schvaluje změnu katastrální hranice tak, že pozemek parcelní číslo st. 546 bude převeden z k. ú.
Kladné do k. ú. Křenov u Kájova,
usnesením č. III/2022/32
doplňuje podmínky ke stánkovému prodeji o kájovské pouti v Kájově ve dnech 8. 10. 2022 –
9. 10. 2022 o možnost udělit výjimku pro prodejce s rukodělnou a domácí výrobou v ulici U
Kostela.
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