Zápis ze zasedání ZO konaného dne 20.4.2022 od 18.00 hodin v kanceláři
obecního úřadu

Přítomni: MVDr. Jiří Vobr, Ing. Jiří Švarc, Jan Jindra, Jaroslav Děkan, Ing. HlivkaPirasová, Jana Nováková
Omluveni: Petr Zedník

Ověřovatelé zápisu: Jana Nováková, Jaroslav Děkan
Zapisovatel: Jana Strouhová

Starosta obce, pan Jiří Vobr, přivítal přítomné zastupitele, zkonstatoval, že je
přítomno 6 členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné. Poté byl přečten návrh programu zasedání. Hlasování: 6/0/0
Kontrolou zápisu z minulého zasedání bylo zjištěno důsledné plnění usnesení
zastupitelstva obce.

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozpočtové opatření č. 2,3
Cenová nabídka – projekt byt
Vyúčtování Čevak
Stanovisko CHKO na úpravu cesty a instalace fotovoltaiky
Žádost o prodej pozemku
Pošta, různé

Usnesení č. 5/2022
1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 2 a č. 3
/2022, rozpočtová opatření byla řádně zveřejněna na

www.ponedrazka.cz, byla schválena starostou obce a zastupitelstvu byla
předložena k seznámení.
2. Cenová nabídka – projekt – vybudování podkrovního bytu – Ing. Dubský –
Veselí nad Lužnicí podal nabídku na zpracování projektu včetně vyřízení
stavebního povolení v částce 122 500,--. Zastupitelstvo souhlasí s cenou
projektu. Hlasování:6/0/0

3. Starosta obce seznámil zastupitele s vyúčtováním smlouvy o nájmu
vodovodu pro veřejnou potřebu s firmou čevak, finanční vypořádání za
rok 2021 je 14 600,-- rozděleno mezi obce Ponědraž, Ponědrážka a
Záblatí v částce 4867 pro obec Ponědrážku a Záblatí, Ponědraž obdrží
částku 4866,--.

4. Starosta seznámil zastupitele se stanoviskem CHKO s úpravou cesty
v lese u mlýna u Chrta, vyjádření CHKO je pouze konzultační, není
zamítavé, ale na tuto opravu cesty bude zapotřebí zpracovat projekt.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k sepsání žádosti na památkový
úřad o závazné stanovisko k instalaci fotovoltaiky na střechu obecního
úřadu.

5. Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru na prodej pozemku
pč. 17/29 o rozloze 2,71 ha, který vznikl dle geometrického plánu č. 19413/2022 vyhotoveného Ing. Martinem Kmínkem rozdělením pozemku pč.
17/12 o výměře 11,65 ha. Hlasování: 5/0/1
Zájem o koupi tohoto pozemku lze obecnímu úřadu sdělit v termínu do
středy 4.5.2022.
Obec Ponědrážka si ponechává právo záměr prodeje tohoto pozemku
zrušit bez udání důvodu.

Konec zasedání: 19.00
Ověřovatelé zápisu:
Jana Nováková

………………………………

Jaroslav Děkan

……………………………..

Zapsala Jana Strouhová

……………………………….

MVDr. Jiří Vobr, starosta obce ………………………………….

