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 Zastupitelstvo  

 9.10.2013 

 
Přijatá usnesení při zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár č. 5/2013, konaného ve středu 

dne 9. 10. 2013 v budově OÚ. 

 

Zastupitelstvo schvaluje: 

Přijato usnesení č. 55/13: Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání. 

Pro - 10   Proti -  0    Zdržel se -  0      

Přijato usnesení č. 56/13: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu pana Františka Ondřeje a paní 

Stanislavu Kubíčkovou, zapisovatele pana Miroslava Bareše.        

Pro - 10    Proti –   0  Zdržel se –  0  

Přijato usnesení č. 57/13: Zastupitelstvo schvaluje pronájem hostince v obci Pluhův Žďár v domě 

č.p. 3 paní Alžbětě Hrůzové, bytem Nítovice 24, 378 21 Kardašova Řečice za 83,- Kč/1m2.        

Pro - 10    Proti –   0  Zdržel se –  0  

Přijato usnesení č. 59/13: Zastupitelstvo schvaluje prodej nemovitosti p.č. 1615/9 v obci a k.ú. Jižná 

o celkové výměře 14 m2 za 50,- Kč/1m2 panu Jaroslavu Slovákovi, bytem Jižná č.p. 5. 

Pro - 10 Proti -  0 Zdržel se –  0 

Přijato usnesení č. 66/13: Zastupitelstvo schvaluje usnesení dle jednotlivých bodů. 

Pro - 10 Proti -  0     Zdržel se –   0   

Zastupitelstvo zveřejňuje: 

Přijato usnesení č. 58/13: Zastupitelstvo zveřejňuje pronájem nebytových prostor v budově č.p. 44 

v obci Jižná pro zajištění hostinské činnosti vyjma sálu a pergoly se zahradou za minimální cenu 83,- 

Kč/1m2. 

Pro - 10    Proti –   0  Zdržel se –  0  

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

Přijato usnesení č. 60/13: Zastupitelstvo bere na vědomí žádost pana Tomáše Mareše, bytem Jižná 

č.p. 8, 378 21 Kardašova Řečice na směnu nebo odprodej p.č. 88, dále části p.č. 1545 a části parcely 

1615/18 a dále pověřuje starostu k prověření starých zápisů z jednání, kde byly tyto pozemky již 

řešeny v souvislosti s obecní studnou. 

Pro - 10 Proti -  0 Zdržel se –  0 

Přijato usnesení č. 61/13: Zastupitelstvo bere na vědomí provedená rozpočtová opatření č. 7 a č. 8 

dle přílohy.  

Pro - 10 Proti -  0 Zdržel se –  0 

Přijato usnesení č. 62/13: Zastupitelstvo bere na vědomí harmonogram inventarizačních prací za rok 

2013. 

Pro - 10 Proti -  0 Zdržel se –  0 

Přijato usnesení č. 63/13: Zastupitelstvo bere na vědomí žádost pana Aleše Kůrky o směnu pozemků 

p.č. 740/7, p.č. 780/7 a část pozemku p.č. 1542 vše v obci a k.ú. Pluhův Žďár za část svého pozemku 

p.č. 858/1 dle PK také v k.ú. Pluhův Žďár.  



 2

 

Pro - 9 Proti -  0 Zdržel se –  1 (Aleš Kůrka) 

Přijato usnesení č. 64/13: Zastupitelstvo bere na vědomí připravované jednání se SÚS J. Hradec 

ohledně úpravy krajnic v obci Klenov.  

Pro - 10 Proti -  0 Zdržel se –  0 

Přijato usnesení č. 65/13: Zastupitelstvo bere na vědomí postup při výběru průzkumného území 

lokality Čihadlo, které se bude vztahovat(stejně jako v případě Kraví hory) pouze na první etapu 

geologických prací, jejímž cílem bude podrobně popsat geologické podmínky v povrchové a 

přípovrchové části lokalit a následně minimalizovat skutečné zájmové území. 

Pro - 10 Proti -  0 Zdržel se –  0 

 

 

 

Radim Beneš - starosta 

                       


