USNESENÍ
z jednání 12. schůze Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou,
konané ve čtvrtek 12. března v 19,30 hodin v zasedací místnosti obecního
úřadu
usnesení č. 112/2020
Zastupitelstvo konstatuje, že trvá usnesení č. 62/2018 záměr prodeje ,,Plynofikace
Matějovec“ firmě EON Česká republika, s.r.o., Regionální správa ZP, Křižíkova 1698/2,
37001 České Budějovice.
usnesení č. 113/2020
Zastupitelstvo schvaluje program jednání své 12. schůze.
usnesení č. 114/2020
Zastupitelstvo volí ověřovateli zápisu z jednání své 12. schůze Milana Doležala a
Zdeňka Vaněčka.
usnesení č. 115/2020
Zastupitelstvo schvaluje Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č.231/3 k.ú
Nekrasín na ŘSD ČR, Správa České Budějovice Lidická 49/110, 37044 České Budějovice.
usnesení č. 116/2020
Zastupitelstvo schvaluje Záměr bezúplatného převodu pozemku p.č.221/3 k.ú.
Nekrasín na Město Nová Včelnice, Komenského 386, 37842 Nová Včelnice.
usnesení č. 117/2020
Zastupitelstvo schvaluje Záměr prodeje část pozemku p.č.286/1 k.ú. Jarošov nad
Nežárkou za 50 Kč 1m2 a úhradu nákladů spojených s geodetickým oddělením a převodem
pozemku.
usnesení č. 118/2020
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o náhradě za zrušenou část vodního díla č.PVL1380/2019/SML na pozemcích p.č.144/7 144/25 k.ú. Jarošov nad Nežárkou s Povodím
Vltavy, státní podnik závod Horní Vltava, Litvinovická 5, 37001 České Budějovice.
usnesení č. 119/2020
Zastupitelstvo schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, dle
doporučení hodnotící komise výběrového řízení na zakázku „Stavební úpravy opěrné stěny a
přilehlého komunikačního prostoru na novém hřbitově“ a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o dílo s vítězným účastníkem výběrového řízení, tj. s účastníkem - ANTONÍN
KRŇA s.r.o., sídlo 378 21 Kardašova Řečice, Benátky 674, jehož celková výše nabídkové
ceny činí 525 230,21 Kč bez DPH.
usnesení č. 120/202020
Zastupitelstvo schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, dle
doporučení hodnotící komise výběrového řízení na zakázku „Autobusová zastávka“
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vítězným účastníkem výběrového řízení,
tj. s účastníkem - SWIETELSKY stavební s.r.o., sídlo 370 04 České Budějovice 3,
Pražská tř. 495/58, IČ 48035599, jehož celková výše nabídkové ceny činí 630 388,57 Kč
bez DPH.

usnesení č. 121/2020
Zastupitelstvo schvaluje Zastupitelstvo schvaluje Schvaluje Rozhodnutí zadavatele
o výběru nejvhodnější nabídky, dle doporučení hodnotící komise výběrového řízení na
zakázku „Jarošov nad Nežárkou - obnova rozvodného vodovodního řadu“a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy o dílo s vítězným účastníkem výběrového řízení, tj. s účastníkem PEBAG, s.r.o., sídlo Horní Radouň 49, 378 43 Horní Radouň, IČ 07187530, jehož
celková výše nabídkové ceny činí 1 049 182,81 Kč bez DPH.
usnesení č. 122/2020
Zastupitelstvo schvaluje Statut sociálního fondu a zásady pro použití prostředků
sociálního fondu Obce Jarošov nad Nežárkou.
usnesení č. 123/2020
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek ke smlouvě o výpůjčce č.16 se ZŠ a MŠ Jarošov
nad Nežárkou. .
usnesení č. 124/2020
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o živnostenské oprávnění na provoz
vedlejších služeb Pošty Partner.
usnesení č. 125/2020
Zastupitelstvo neschvaluje Žádost o finanční příspěvek pro Jihočeské centrum,
Janderova 147/II, 37701 Jindřichův Hradec.
usnesení č. 126/2020
Zastupitelstvo neschvaluje Žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2/609, 11000 Praha 1 o
projednání připojení se k mezinárodní kampani ,,Vlajka pro Tibet“
usnesení č. 127/2020
Zastupitelstvo schvaluje Žádost Hospice sv.Jana Neumanna, o.p.s., Neumannova
144, 38301 Prachatice o poskytnutí finančního daru ve výši 8.000 Kč
usnesení č. 128/2020
Zastupitelstvo schvaluje Finanční dar pro Hospicovou péči svatého Kleofáše o.p.s.,
Husova 156, 37701 Jindřichův Hradec ve výši 8.000 Kč.
usnesení č. 129/2020
Zastupitelstvo I. schvaluje
I. Začlenění katastrálních území obce Jarošov nad Nežárkou včetně místních částí
Hostějeves, Lovětín, Matějovec, Nekrasín, Pejdlova Rosička a Zdešov do územní
působnosti MAS Česká Kanada o.p.s.
II. souhlasí
I. Se zpracováním Integrované strategie rozvoje území pro roky 2021-2027
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