USNESENÍ
z jednání 33. schůze Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou,
konané ve čtvrtek 8. září 2022 v 19.30 hodin v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Jarošově nad Nežárkou
usnesení č. 382/2022
Zastupitelstvo konstatuje, že trvá usnesení č. 354/2022 Zastupitelstvo schvaluje
Záměr prodeje části pozemku p.č.606/3 b k.ú.Zdešov odděleného geometrickým plánem
č.195-178/2021 od pozemku p.č.606/3 k.ú. Zdešov a pozemku 564/3 k.ú. Zdešov od kterého
je oddělen geometrickým plánem č.195-178/2021 pozemek p.č. 564/7 k.ú. Zdešov, zůstávající
v majetku obce.
usnesení č. 383/2022
Zastupitelstvo schvaluje program jednání své 33. schůze.
usnesení č. 384/2022
Zastupitelstvo volí ověřovateli zápisu z jednání své 33. schůze Alenu Steffalovou a
Vlastimila Vokuše.
usnesení č. 385/2022
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 724/A v k.ú. Jarošov nad Nežárkou o
výměře 152 m2 odděleného od pozemku p.č.724/5 k.ú. Jarošov geometrickým plánem č.756105/2022 za cenu 100 Kč 1m2 a úhradu nákladů spojených s geodetickým oddělením a
převodem pozemku.
usnesení č. 386/2022
Zastupitelstvo bere na vědomí Žádost o přehodnocení stanoviska zastupitelstva ve
věci neoprávněné stavby na obecním pozemku p.č.631/5 k.ú. Lovětín a trvá na svém
původním stanovisku.
usnesení č. 387/2022
Zastupitelstvo bere na vědomí Dotační program Jihočeského kraje „My v tom
Jihočechy nenecháme“ a schvaluje zapojení obce do tohoto programu.
usnesení č. 388/2022
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o nájmu nemovité věci č. C/1162/CJHM/2022
s Českou republikou-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42,12800 Nové Město, Praha 2 zastoupené Mgr. Václavem Mikešem, ředitelem odboru
odloučeného pracoviště Jindřichův Hradec, na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019
v platném znění na pozemek p.č.200/5 k.ú. Zdešov o výměře 48 m2.
usnesení č. 389/2022
Zastupitelstvo schvaluje Darovací smlouvu na finanční dar ve výši 20.000 Kč pro
Krojovou družinu, z.s., Jarošov nad Nežárkou 84, 37841 Jarošov nad Nežárkou.
usnesení č. 390/2022
Zastupitelstvo pověřuje radu uzavřením Dodatku č.1 k SOD na zakázku na stavební
práce „Obnova vodovodního řadu Ke hřišti“ s Pebag, s.r.o., Horní Radouň 49, 37843 Horní
Radouň.
usnesení č. 391/2022
Zastupitelstvo schvaluje navýšení kapacity školní družiny ZŠ a MŠ Jarošov nad
Nežárkou na 60 žáků s účinností od 1. 10. 2022.
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