
Zápis

z veřejného zasedán í Zastu pitelstva obce Božetice konaného dne 3. 10. 2019 od 18.00 h od.

v budově obecního úřadu v Božeticích.

Přítomno: 7 členů zastu p itelstva

Přítomno: 6 obča nů

Zapisovatel: lng, Zdeněk Pavlík

ověřovatelé zápisu: Karel Benedikt, Mgr. Jitka Nováková

1. Zahájení

2. Složení slibu nového zastupitele
3. Změna územního plánu

4. Žádost o finančnídarZSŽ vnrov
5, Žádost o finanční příspěvek na linku bezpečí
6. Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON

7. Diskuse

8. Závěr

ad 1) Jednání zahájil starosta obce František Horek, přivítal přítomné a seznámilje
s programem jednání. Členové Zastupitelstva obce neměli připomínky k programu,

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

ad 2\ Složení slibu nového zastu pitele

Starosta obce v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomného člena
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu starosta upozornil nového člena
zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek
zá nik mandátu.

Složeníslibu proběhlo tak, že starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o

obcích:

Omluveni:

Program jednání:



ad 3) Změna územního plán u Božetice
1) Rozhodnutí o pořízenízměny č. 1 ÚP Božetice zkráceným postupem.

2) Rozhodnutí o obsahu změny č. ], ÚP Božetice:

a) parcelní čísla 1478/5 a L4I8/6 v k. ú. Božetice změna na ostatní plocha,

komunikace
b) parc. č.723142v k. ú. Božetice změna na výroba a skladování (VS)

c) parc. č.759/Lv k. ú. Božetice změna na bydlení
3} Pořizovatelem změny č. 1 ÚP Božetice je MěÚ Milevsko, Odbor regionálního

rozvoje, Sažinova 843,399 01 Milevsko.
4) Zastupitelstvo obce určuje Františka Horka, starostu obce, určeným zastupitelem

pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č. 1 ÚP Božetice.

Usneseníč.5/0]. /2O79 - Zastupitelstvo obce Božetice schvaluje body 1-4 ke změně ÚP
Božetice.

Hlasování: 7 pro,0 proti, 0 zdržel se

ad 4) Žádost o finanční dar ZSŽ vnxov
Byla podána žádostZSŽ MAKOV o finanční dar na provoz záchranné stanice. Výše
finančního daru je navržena ve výši 2.000,- Kč

Usnesení č.5/02 /2079 - 7astupitelstvo obce Božetice schvaluje finanční dar
ZSŽ MAKoV Ve výši 2.000,- Kč.

Hlasování: 7 pro,0 proti, 0 zdržel se

ad 5) Žádost o finanční příspěvek na linku bezpečí
Byla podána žádost o finanční příspěvek na provoz linky bezpečí. Výše finančního
příspěvku je navržena ve výši 3,000,- Kč.

Usneseníč.503 20L9 - Zastupitelstvo obce Božetice schvaluje finanční příspěvek na

provoz linky bezpeční ve výši 3.000,- Kč

Hlasování: 7 pro,0 proti, 0 zdržel se

ad 6) Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON

Jedná se o smlouvu o zřízení věcného břemene vedení plynovodu na parcele číslo
2069/2 v k, ú, Božetice,

Usn esen í č.5/04 /2Or9 -Za stupitelstvo obce Božetice schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene vedení plynovodu na parcele číslo 2069/2 v k. ú. Božetice,
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

,,slibuii věrnost České republice. slibuii na svou čest o svědomí, že svoii funkci budu

vvkonóvot svědomitě, v zóimu obce Božetice a ieiíCh občanů o řídit se Ústovou o

zókonv České re pu bli kv. "
Nový člen zastupitelstva slib potvrdil podpisem.



ad 7) Diskuse

- by| vznesen dotaz na výzdobu vánočního osvětlenív obci
- zastupitelkou obce bylo ozná m eno, že 1,4. 1,2. 2019 se uskutečn í tra d ičn í setká n í

d ůchodců obce
- starosta obce seznámil přítomné s následujícími body

a) dotaz na opravu vnitřníomítky v suterénu rVŠ

b) potřeba MŠ Božetice nákupu 20 ks nových lehátek (cca v hodnotě 45.000,- Kč)

c) dne 26. 9. 2019 byly zahájeny opravy Mlýnské stoky
d) oznámil, že v roce 2021 se plánuje oprava mostu přes Smutnou
e) byla podána žádost o odkup části pozemku parc.č, 416 v k, ú, Božetice
f) oznámil rozpočet na výstavbu ČOV a kanalizace - předběžná cena je cca 58

mil. Kč včetn ě DPH

- občan vznesl dotaz na obměnu lamp veřejného osvětlení, zda by byla možnost
spojit tuto obměnu s výstavbou ČoV

- dalším dotazem tohoto občana bylo topenív sále KD

- další z přítomných občanů se ptal na možnost zateplenídveří únikového východu
v sá le KD

- zastupitelka obce vznesla dotaz, jak bude probíhat příprava rozsvícen í vánočn ího

stromku a zda bude součástí vystou pen í dětí z MŠ Božetice a ZŠ Sepekov

ad 8) Na závěr starosta obce poděkova| přítomným za účast na jednání a zasedání
zastu pitelstva obce ukonČil,

Ověřovatelézápisu: Karel Benedikt

Mgr. J itka Nováková

rantišek Horek

starosta obce
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