Usnesení ze zasedání č. IV/2022/33-42

Zastupitelstva obce Kájov konaného dne 15. 9. 2022 od 18 hodin
v Konibaru

Zastupitelstvo obce Kájov
usnesením č. IV/2022/33
schvaluje návrhovou komisi v tomto složení: předseda – Jindra Pavel, Šmikmátor Jiří, Mráz Petr,
usnesením č. IV/2022/34
schvaluje změnu navrženého programu tak, že se jako bod 5) doplňuje „Návrh smlouvy o zajištění svozu
a dotřídění separovaného odpadu“ s tím, že se následující body „Rozpočtové opatření“ a další posunou a bod
„Prodej pozemků“ bude vypuštěn,
usnesením č. IV/2022/35
schvaluje Smlouvu o zajištění svozu a dotřídění separovaného odpadu“ mezi obcí Kájov a Regionálním
svazkem „Vltava“, se sídlem Na Žofíně 191, 382 11 Větřní, IČ: 70862168,
usnesením č. IV/2022/36

1. bere na vědomí vyhlášený dotační program Jihočeského kraje “My v tom Jihočechy nenecháme II“,
2. schvaluje:
- zapojení obce Kájov do dotačního programu Jihočeského kraje “My v tom Jihočechy nenecháme II“,
- předběžné vyčíslení finančních nákladů v celkové výši 600.000 Kč na realizaci dotačního programu
z rozpočtu obce Kájov na předfinancování a spolufinancování poskytované podpory,
- předfinancování podpory pro rodiny s dětmi do dovršení 3 let věku, resp. do dovršení 8 let věku,
pobírajících příspěvek na péči, z rozpočtu obce Kájov,
- spolufinancování podpory poživatelů důchodů ve výši 256.000 Kč z rozpočtu obce Kájov,
- změnu rozpočtu obce pro rok 2022 rozpočtovým opatřením č. 7/2022, kterým se celkový objem výdajů
pro rok 2022 zvýší o částku 600.000 Kč. Rozpočtové opatření bude vyrovnáno položkou 8115 financování
ve výši 600.000 Kč.
Podrobný položkový rozpis přijatého rozpočtového opatření bude přílohou zápisu uloženého na obecním
úřadě,
3. ukládá:
- starostovi obce Kájov zajistit realizaci části 2. tohoto usnesení.
Usnesením č. IV/2022/37
schvaluje dotaci pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Kájov z. s., se sídlem Kájov, IČO: 45009813, ve výši
80.000 Kč, na provoz a údržbu sportovního areálu,
usnesením č. IV/2022/38
schvaluje příspěvek ve výši 34.000 Kč pro spolek Novosedly z.s., IČO 141 20 453, zastoupený předsedou
Ing. Tomášem Paloudou, na kulturní, společenské, sportovní a další akce, které spolek plánuje pořádat
pro obyvatele v osadě Novosedly v roce 2022. Vyúčtování s přehledem realizovaných akcí i způsobem
využití příspěvku bude předloženo do 31. 1. 2023,

usnesením č. IV/2022/39
schvaluje postoupení podnětu pana Martina Dolanského a Michaely Markové, bytem
,
, týkajícího se zařazení pozemků st. par.č. 65, par. č. 1212/65, 1193, 1212/27 a 1189 v k.ú. Novosedly
u Kájova, k dalšímu posouzení, zda je možné předmětné pozemky zařadit do zpracování nového územního
plánu obce Kájov jako plochy bydlení v rodinných domech z důvodu legalizace stavby a výstavby garáže
a v případě pozemku par. č. 1189 jako vodní plochy,
usnesením č. IV/2022/40
schvaluje postoupení podnětu manželů Miroslava a Kateřiny Pavlíkových, bytem
,
,
týkajícího se zařazení pozemků par.č. 1815, 1813 a 1812/2 v k.ú. Novosedly u Kájova, k dalšímu posouzení,
zda je možné předmětné pozemky zařadit do zpracování nového územního plánu obce Kájov jako plochy
bydlení v rodinných domech, z důvodu legalizace stavby garáže,
usnesením č. IV/2022/41
vydává „Obecně závaznou vyhlášku obce Kájov č. 3/2022, o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitých věcí,
usnesením č. IV/2022/42
potvrzuje své usnesení č. IV/2020/61 ze dne 24. 9. 2020, kterým byla schválena směna pozemků mezi obcí
Kájov a manželi Miroslavem a Věrou Augustinovými, bytem
,
tak, že část
pozemku par. č. 60/28 o výměře 6 m2 v k.ú. Křenov u Kájova který je v současnosti majetkem manželů
Augustinových, přejde do vlastnictví obce Kájov, a část pozemku par. č. 2067/3 o výměře 39 m2, který je
v současnosti majetkem obce Kájov, přejde do vlastnictví manželů Augustinových s tím, že Augustinovi
dorovnají rozdíl v cenách (vzhledem k rozdílné výměře pozemků) částkou odpovídající ceně v místě
obvyklé, a to 160 Kč/m2 pozemku + DPH, a uhradí veškeré náklady související s převodem pozemků.

