ZÁPIS VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO ZAHÁJÍ
Č. 07/2021
KONANÉHO DNE 22.LISTOPADU 2021 OD 18:00 V ZAHÁJÍ
Přítomni (6): J. Kazík, F. Tlamsa, I. Vlasáková, M. Maňhal, J. Pilečková, J. Prček
Omluveni (0):

1.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Předsedající, starosta J. Kazík, konstatoval, že informace o konání veřejné schůze OZ byla dle zákona o
obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Zahájí v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající dále uvedl, že je přítomno 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 6 členů zastupitelstva, tudíž
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

2.

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Předsedající navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

M. Maňhal
J. Pilečková, J. Prček

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasovalo pro/proti/zdržel se: 6/0/0
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 1/07/2021.

3.

Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání OZ v souladu se zveřejněnou pozvánkou a
navrhuje přidání revokace usnesení č. 7/06/2021 o zrušení smlouvy s PMH Hluboká nad Vltavou, která bude
přidána do programu jako nový bod č. 18.
1.
Zahájení
2.
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.
Schválení programu veřejného zasedání
4.
Kontrola plnění zápisu z minulého zasedání
5.
Schválení rozpočtového opatření č. 7
6.
Schválení OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
7.
Žádost o roční příspěvek na rok 2022 – Futsalový klub
8.
Žádost o roční příspěvek na rok 2022 – Klub vojenské historie Vltava
9.
Žádost o roční příspěvek na rok 2022 – Pionýrská skupina Zliv
10.
Žádost o roční příspěvek na rok 2022 – FIT Zahájí
11.
Žádost o roční příspěvek na rok 2022 – Český svaz včelařů ZO Zliv
12.
Žádost o roční příspěvek na rok 2022 – SDH Zahájí
13.
Žádost o roční příspěvek na rok 2022 – Hospic sv. Jana N. Neumanna Prachatice
14.
Schválení znění kroniky za rok 2020
15.
Podání grantových žádostí na skupinu ČEZ
16.
Jmenování a schválení inventarizační komise
17.
Jmenování a schválení likvidační komise
18.
Revokace usnesení č. 7/06/2021 o zrušení dodatku ke smlouvě s PMH Hluboká nad Vltavou
(přidaný bod)
19.
Různé
20. Diskuze
21. Závěr
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K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasovalo pro/proti/zdržel se: 6/0/0
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 2/07/2021

4.

Kontrola plnění zápisu z minulého veřejného zasedání OZ

Předsedající přečetl hlavní body z předcházejícího veřejného zasedání a prošel jejich aktuální stav.
Ke kontrole zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
OZ bere zprávu k bodu č. 4 - Kontrola zápisu z veřejného zasedání OZ ze dne 27.09.2021 na vědomí.

5.

Schválení rozpočtového opatření č. 7

Předsedající seznámil s rozpočtovým opatřením č. 7
K návrhu nebyly vzneseny připomínky.
Předsedající navrhl hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Zahájí schvaluje rozpočtové opatření č. 7.
Hlasovalo pro/proti/zdržel se: 6/0/0
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 3/07/2021.

6.

Schválení OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Předsedající uvedl, že textace nové OZV byla převzata podle zavedeného a ministerstvem schváleného
modelu, aby plně vyhovovala požadavkům nového odpadového zákona. Zastupitelé byli s textem vyhlášky
seznámeni před konáním zasedání.
K návrhu byly vzneseny připomínky.
Jedna připomínka se týkala třídění živočišných zbytků. Stále se jedná o otevřené téma. V blízké budoucnosti
bude řešeno.
Další dotaz se týkal skládkování rostlinného materiálů – větví. Silnější větve budou více využívány ke
štěpkování, slabé proutí se ve štěpkovači namotává na hřídel a ucpává ho. Slabší proutí bude nadále
likvidováno pálením s řádným nahlášením na HZS ČB.
Předsedající navrhl hlasovat o schválení vyhlášky.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 6/0/0
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 4/07/2021.

7.

Žádost o roční příspěvek na rok 2022 – Futsalový klub

Předsedající seznámil přítomné se žádostí o dotaci na činnost futsalového klubu.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Předsedající navrhl hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci na činnost futsalového klubu na rok 2022 ve výši 30 000 Kč.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 5/0/1
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 5/07/2021.

8.

Žádost o roční příspěvek na rok 2022 – Klub vojenské historie Vltava

Předsedající popsal podrobnosti potřeby smlouvy.
Předsedající seznámil přítomné se žádostí o dotaci na činnost Klubu vojenské historie Vltava.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
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Předsedající navrhl hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci na činnost Klub vojenské historie Vltava na rok 2022 ve výši 5 000
Kč.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 5/0/1
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 6/07/2021.

9.

Žádost o roční příspěvek na rok 2022 – Pionýrská skupina Zliv

Předsedající seznámil přítomné se žádostí o dotaci na činnost pionýrské skupiny Zliv.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Předsedající navrhl hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci na činnost Pionýrské skupiny Zliv na rok 2022 ve výši 50 000 Kč.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 6/0/0
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 7/07/2021.

10.

Žádost o roční příspěvek na rok 2022 – FIT Zahájí

Předsedající seznámil přítomné se žádostí o dotaci na činnost spolku FIT Zahájí.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající navrhl hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci na činnost spolku FIT Zahájí na rok 2022 ve výši 10 000 Kč.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 6/0/0
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 8/07/2021.

11.

Žádost o roční příspěvek na rok 2022 – Český svaz včelařů ZO Zliv

Předsedající seznámil přítomné se žádostí o dotaci na činnost Českého svazu včelařů ZO Zliv.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Předsedající navrhl hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci na činnost Českého svazu včelařů ZO Zliv na rok 2022 ve výši 10
000 Kč.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 6/0/0
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 9/07/2021.

12.

Žádost o roční příspěvek na rok 2022 – SDH Zahájí

Předsedající seznámil přítomné se žádostí o dotaci na činnost SDH Zahájí.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Předsedající navrhl hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci na činnost SDH Zahájí na rok 2022 ve výši 64 000 Kč.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 5/0/1
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 10/07/2021.

13.

Žádost o roční příspěvek na rok 2022 – Hospic sv. Jana N. Neumanna Prachatice

Předsedající seznámil přítomné se žádostí Hospice sv. Jana Neumanna a navrhl schválit částku 3000 Kč
jako dar, nikoli roční příspěvek.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Předsedající navrhl hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo schvaluje žádost o dar na činnost Hospice sv. J.N.N. na rok 2022 ve výši 3000 Kč.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 6/0/0
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 11/07/2021.
ZÁPIS_VZ_OZ_ZAHÁJÍ_22_11_2021

Stránka 3 z 5

14.

Schválení znění kroniky za rok 2020

Předsedající uvedl, že předsedkyně výboru pro kulturu a sport podala návrh na schválení znění kroniky za
rok 2020 a poděkoval paní Hance Tlamsové za kvalitní vedení obecní kroniky.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Předsedající navrhl hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo schvaluje znění kroniky za rok 2020.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 6/0/0
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 12/07/2021.

15.

Podání grantových žádostí na skupinu ČEZ

Předsedající uvedl, že jako každý rok zastupitelstvo obce hodlá podat žádosti na vyhlašovaná grantová
řízení skupiny ČEZ na rok 2022. Příspěvky budou žádány v rámci Oranžového roku a Nadace ČEZ.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Předsedající navrhl hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo schvaluje podání grantových žádostí na skupinu ČEZ a Nadaci ČEZ v roce 2022.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 6/0/0
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 13/07/2021.

16.

Jmenování a schválení inventarizační komise

Předsedající navrhl ke schválení inventarizační komisi ve složení:
předseda: M. Maňhal, členové: J. Pilečková, I. Vlasáková, J. Prček
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Předsedající navrhl hlasovat o tomto bodu v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Zahájí schvaluje návrh na jmenování inventarizační komise v předneseném
znění.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 6/0/0
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 14/07/2021.

17.

Jmenování a schválení likvidační komise

Předsedající navrhl ke schválení likvidační komisi ve složení:
předseda: J. Pilečková, členové: M. Maňhal, I. Vlasáková, J. Prček
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Předsedající navrhl hlasovat o tomto bodu v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Zahájí schvaluje návrh na jmenování likvidační komise v předneseném znění.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 6/0/0.
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 15/07/2021.

18. Revokace usnesení č. 7/06/2021 o zrušení dodatku smlouvy s PMH Hluboká nad
Vltavou (přidaný bod)
Předsedající uvedl, že s ohledem na proběhlou prezentaci a úpravy v systému OH musí dojít ke zrušení
uzavřeného dodatku na svoz odpadu se 14denní frekvencí.
Zastupitelstvo obce Zahájí schvaluje zrušení usnesení č. 7/06/2021
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 6/0/0.
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 16/07/2021.
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19.

Různé

Kultura proběhlo:
2.10.2021 - Oslava výročí SDH
6.10.2021 - Přednáška o mobilizaci
17.10.2021 - Vítání občánků
12.11.2021 - Svatomartinský průvod s opékáním buřtů
20.11.2021 - Projekt Brigádobraní 2021 – SDH vykáceli a vyčistili stoku + zastupitelé a další dobrovolníci
provedli sběr odpadků (viz fotogalerie na webových stránkách).
Kultura v přípravě:
28.11.2021 - Rozsvícení vánočního stromu (s podporou skupiny ČEZ)
Nový systém OH od 1.1.2022:
Stojany na odpadkové pytle – výdej v průběhu 12/2021
Anketa – zájem o kompostéry
Připravované akce:
Výsadba 113 ks ovocných stromů za vsí směrem ke Křížku a dál k lesu ve spolupráci s odbornou firmou
Avelana CZ s příspěvkem od Nadace ČEZ ve výši 120 000 Kč (83 % nákladů).

20.

Diskuze

Pan K. vznesl dotaz ohledně možných akcí. Návrhy - Setkání heligonkářů, závody v řezbářství a dolovná.
Další dotaz se týkal obecní studny, pro kterou pan K. představil možný scénář užívání, který by mohl
zabránit problémům s vodou.
Dále pak pan K. navrhl v rámci dopravní bezpečnosti, aby došlo k rozšíření cesty na Munice kvůli
bezpečnosti. Také byla navržena stezka směrem na Zliv.
Další návrh pana K. se týkal úpravy terénu u pomníku směrem na Zliv.
Pan K. dále poprosil o vyřešení problému s kanalizační přípojkou. Bude řešeno.
Dotaz na řešení likvidace kostí a dalších živočišných zbytků (vnitřnosti atd.), budou prověřena řešení.
Dotaz na možnost vyčištění stoky v úrovni zahrad parcel v nové ulici směřující k lesu z důvodu podmáčení a
problémů s vlhkostí zastavěných pozemků.

21.

Závěr

Předsedající ukončil veřejné zasedání v 19:21 hod.

Zápis byl vyhotoven dne:

29.11.2021

Zapisovatel:
Jméno a příjmení: Martin Maňhal

Podpis: ……………………….

Ověřovatelé:
Jméno a příjmení: Jana Pilečková

Podpis: ……………………….

Jméno a příjmení: Jakub Prček

Podpis: ……………………….

Starosta:
Jméno a příjmení: Josef Kazík

Podpis: ……………………….

Razítko obce:
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