Zápis

č. 1/2020

ze zasedání zastupitelstva obce Eš konaného dne 11.2.2020.
Přítomni: Salač T., Antušek J., Poduška R., Získal T., Gabriel J., Novák S., Steinochrová Z.
Hosté: Marešová D., Gabrielová J., Podušková J., Hájková D.
Program: 1) Žádost farní charity
2) Schválení VB
3) Jubilea
4) Schválení inventur
5) Žádost LADA
6) Nákup tiskárny
7) Nabídka nové webové stránky
8) Rekonstrukce rybářské boudy
9) RO 6,7/19
10) Výlet hasiči
11) Žádost VIA RUSTICA
12) Ceny při prodeji pozemků obce
13) Žádost o sloup VO
14) Posunutí VO
15) Fotokronika obce
1) Farní charita Pacov požádala o poskytnutí daru na svou činnost pro rok 2020.
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí daru ve výši 1 000,- Kč.
Usnesení č. 1/20: schválení daru
Hlasování: pro 6
2) Zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvu o zřízení VB na pozemcích obce p.č. 38/3 a
848 v k.ú. Eš týkající se kabelového vedení NN a pilíře NN.
Usnesení č. 2/20: schválení VB
Hlasování: pro 6
3) Starosta požádal zastupitelstvo o jmenování pověřené osoby, která bude mít na starost
doručování příspěvku při životním jubileu. Jedná se o částku 500,- Kč při 65, 70, 75 roků a od
80 let každý rok. Doručení darů se rozhodla provádět p. D. Marešová.
Usnesení č. 3/20: poskytování daru při životním jubileu
Hlasování: pro 6
4) Zastupitelé schválili provedenou inventarizaci majetku a závazků obce Eš ke dni
31.12.2020 bez výhrad.
Usnesení č. 4/20: schválení inventur
Hlasování: pro 6

5) Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost LADA Pacov o poskytnutí daru na činnost pro
rok 2020. Bude poskytnuta částka 1 000,- Kč.
Usnesení č. 5/20: poskytnutí daru LADA Pacov
Hlasování: pro 5, proti 1
6) Starosta předložil zastupitelstvu nabídky na nákup nového multifunkčního zařízení.
Stávající zařízení přestalo fungovat. Zastupitelstvo vybralo zařízení za 7 250,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 6/20: schválení nákupu nového multifunkčního zařízení
Hlasování: pro 6
7) V souvislosti s novým nařízením o přístupnosti web stránek obce, předložil starosta 3
nabídky na nové stránky. Jako nejlepší se ukázala nabídka firmy W Partner Bechyně.
Usnesení č. 7/20: schválení nabídky W Partner
Hlasování: pro 6
8) Starosta přednesl návrh na řešení vybudování nové rybářské boudy jako kulturního
zařízení, které v obci chybí. Starosta zadá vypracování projektové dokumentace.
Usnesení č. 8/20: schválení zahájení řízení na nové zařízení
Hlasování: pro 5, 1 se zdržel
9) Účetní předložila RO č. 6,7/19 upravující plnění rozpočtu v prosinci 2019. Zastupitelstvo
vzalo RO na vědomí.
10) SDH Eš pořádá ve dnech 21. – 22. 3 2020 výlet do Plzně a požádalo obec o příspěvek na
zajištění dopravy. Zastupitelstvo souhlasí s uhrazením nákladů na dopravu.
Usnesení č. 9/20: schválení úhrady nákladů na dopravu pro SDH
Hlasování: pro 6
11) VIA RUSTICA, které obec poskytla v roce 2019 návratnou finanční výpomoc, požádala o
prodloužení její splatnosti do konce roku 2020. Zastupitelstvo nesouhlasí s prodloužením do
konce roku, ale do 30.6.2020.
Usnesení č. 10/20: schválení prodloužení splátky do 30.6.2020
Hlasování: pro 6
12) V souvislosti s podáním ústní žádosti na odkup pozemku obce, rozhodlo zastupitelstvo
navýšit částku za m2 z původní částky 25,- Kč na částku 100,- Kč zpětně od 1.1.2020.
Usnesení č. 11/20: navýšení částky za m2 obecních pozemků
Hlasování: pro 6
13) Manželé Zamrzlovi požádali obec o možnost rozšíření VO k jejich novostavbě.
Zastupitelstvo nemá námitek, ale je třeba zajistit vyjádření projektanta, který stávající VO
navrhoval.
Usnesení č. 12/20: schválení rozšíření VO
Hlasování: po 5, 1 se zdržel

14) Pan Štěpán požádal zastupitelstvo o posunutí zapínání VO v ranních hodinách o 0,5
hodiny. Zastupitelé rozhodli, že VO bude zhasínat ve 23,00 a rozsvěcet ve 3,30 hod.
15) Zastupitelé projednali a schválili zřízení nové fotokroniky obce. Fotografie by se měly
pořizovat v období duben – květen 2020.

Zapsala: Steinochrová

Ověřili: Poduška R.

Získal T.

