
Zápis

v budově obecního úřadu v Božeticích.

Přítomno 5 členů zastupitelstva

Omluveni: Ja roslav Kofroň, Karel Benedikt

Přítomno: 6 občanů

Za pisovatel: Ing. Zdeněk Pavlík

Ověřovatelé zápisu: Jaroslava Burianová, JUDr. Drahomíra Glaserová

Program jednání: 1. Zahájení

2. Nabídka služby KB

3, Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON - připojení kabelem NN

4. Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON - úprava vedení NN

5. Diskuse

6, Závér

ad 1) Jednánízahájil starosta obce František Horek, přivítal přítomné a seznámil je

s programem jednánÍ, Členové Zastupitelstva obce neměli připomínky k programu,

Hlasování: 5 pro, proti, zdržel se

ad 2) Nabídka služby KB

Obec v rámci sníženípočtu účtů u komerčních bank navrhuje převést část volných

finančních prostředků na TV u KB, část do CR fondů krátkodobých. Nabídku přednesl

zástupce pobočky KB z Písku p. Bc. Čížek.

a) TV - uložení na 12 měsíců, L,I% úrok

b) podílové fondy - CR krátkodobý - vhodný pro obec, úrok cca 1%

- vstupnípoplatek -- 0,2% z uložené částky.

Později se poplatek vrací zpět na účet.

Doba uložení - neomezená.

1x za rok by se měla uskutečnit schůzka se zástupcem KB-

Hlasování: 5 pro, proti, zdržel se

z veřejného zasedáníZastupitelstvá obce Božetice konaného dne 13. 8. 2019 od 18.00 hod.



ad 3) Smlouva o zřízenívěcného břemene E.ON - připojení kabelem NN (J. Řezáč č.p. 15a)

Jedná se o smlouvu o zřízenívěcného břemene připojení kabelového vedeníNN na

pozemku parc.č.717/4 v k.ú. Božetice uzavřené mezi Obcí Božetice a spo|ečností
E_oN ČR.

Usnesen í č.4/01 /2019 - Zastvpitelstvo obce Božetice schvaluje Smlouvu o zřízení

věcného břemene - připojeníkabelového vedení NN na pozemku parc. č.-7I7/4v
k.ú. Božetice mezi Obcí Božetice a společností E-ON ČR.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

ad 4) Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON - úprava vedení NN (Švejdovi č.p. 87)

Jedná se o smlouvu o zřízenívěcného břemene úprava vedeníNN na pozemcích

parc.č.2O57 /1- a 2O76/2v k.ú. Božetice uzavřené mezi Obcí Božetice a společností
E-oN ČR.

Usnesení č,4/02/2019 - Zastupitelstvo obce Božetice schvaluje 5mlouvu o zřízení
věcného břemene-úprava vedení NN na pozemcích parc. č. 2057/La2O76/2v
k.ú. Božetice mezi Obcí Božetice a společností E-ON ČR.

Hlasování: 5 pro,0 proti,0 zdržel se

ad 11) Diskuse

- ke kanalizaci a Čov Božetice
a) přítomným bylo oznámeno zahájení stavebního řízení
b) 1 občan nesouhlasí s vedením kanalizace po jeho pozemku

c) přítomným bylo oznámeno , že se připravují smlouvy o smlouvě budoucí
38 obecních pozemků a 83 soukromí vlastníci

- starosta přítomným oznámil, že opravy sociálního zařízení v MŠ Božetice jsou

před dokončením a stav prací je velmi dobrý.
- umístěnívelkoobjemového kontejneru na sběrný dvůr OÚ přispělo k velkému

sn ížení jeho naplňování
- jeden z přítomných se dotazoval, jak vypadá řešenísituace ohledně zatékání vody

z pozemní komunikace na soukromý pozemek - místostarosta podal informace
k možnému řešení

- vznesen dotaz na aktualizaci webové stránky obce


