Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice
6/2022
konaného dne 15. 6. 2022
Přítomní zastupitelé: Jindřich Šustr, Václav Terelmes, Josef Krátký, Luděk
Bouchner, Petr Skála, František Šilhánek a Pavel Šefl
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Kornatice (dále též jako „zastupitelstvo“)
bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce Jindřichem Šustrem (dále jako
„předsedající“). Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového
počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.
3 zákona o obcích).
2) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Luďka Bouchnera, Petra
Skálu a zapisovatelem Pavla Šefla. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy. Bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kornatice určuje ověřovatele zápisu Luďka Bouchnera,
Petra Skálu a zapisovatelem Pavla Šefla.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
3) Seznámení a schválení programu jednání:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu jednání v souladu s
pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou
na úřední desce. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu jednání.
Program jednání:
1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Seznámení a schválení programu jednání
4) Kontrola usnesení minulého zastupitelstva
5) Směny pozemků
6) Informace o postupu změny ÚP obce
7) Kornatické letní setkání 2022

8) Iniciativa „Sázíme budoucnost“ MŽP
9) Volby do zastupitelstev obcí 2022
10) Dotace na odkanalizování obcí zásobování pitnou vodou
11) Různé
12) Usnesení
13) Závěr
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kornatice schvaluje program jednání.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
4) Kontrola usnesení ZO č. 5/2022 ze dne 18. 5. 2022
Z jednání ZO č. 5/2022 nebyl do dnešního dne stanoven žádný úkol.
5) Směny pozemků
Předsedající seznámil přítomné se směnou pozemků s panem Kocem a
s panem Vágnerem, která byla vyvěšena na úřední desce bez připomínek a
vyzval k hlasování.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Kornatice schvaluje směny pozemků s panem Kocem a
panem Vágnerem.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
6) Informace o postupu změny ÚP obce
Předsedající seznámil přítomné s se změnami Územního plánu obce, který
je v současné době na šetření v Plzni a dále se bude upřesňovat.
7) Kornatické letní setkání 2022
Předsedající seznámil přítomné s doprovodným programem, který bude
obsahovat: šermíře, skákací hrad, tvorba pěny a cukrovou vatu.
8) Iniciativa „Sázíme budoucnost“ MŽP
Tato iniciativa funguje na principu dohody o provedení práce. Peněžní
limit je od 150 000,- Kč až do 250 000,- Kč a garantuje uhrazení 100 % ceny.
9) Volby do zastupitelstev obcí 2022
Informování a příprava proběhne na Obecním úřadě dne 13.7.2022.

10) Dotace na odkanalizování obcí zásobování pitnou vodou
Předsedající seznámil přítomné s dotací, kde bude vytvořena studie
odkanalizování a umístění čističky, podle které se pak budou moci vytvořit
kanalizační sítě s odpovídající čističkou. Dotace činí 70 % ceny studie. Bylo
přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Kornatice schvaluje žádost o dotaci na vytvoření studie
odkanalizování obce.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
11) Různé
 V neděli vítání občánků od 15:00 hod., 21 dětí, příprava sálu od 11:00
hod.
 Zpracování projektu chodníku bude stát 85 000,- Kč.
 Obec Kornatice poskytla dar obci Mešno na mešenský hřbitov ve výši
4 500,- Kč
 Český telekomunikační úřad upozorňuje na případnou ztrátu signálu
v místě obce.
 Modely okolních tvrzí a hradu Lopata budou již vyhotoveny.
 Nájemní smlouva Karin Hofmeisterové: tři nabídky na střechu garáže,
poté sanační zeď a na dobu dvaceti let.
 Karin Hofmeisterová žádá o kolaudaci vodovodu z důvodu věcného
břemene.
13) Usnesení
Zapisovatel přečetl jednotlivá usnesení č. 1 až č. 4 a předsedající dal
hlasovat o jejich správnosti.
Zastupitelstvo obce Kornatice schvaluje usnesení č. 1 až č. 4.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 až č. 4 bylo schváleno
14) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelů
ve 20:45 hodin.
Další zasedání zastupitelstva se bude konat dne 13. 7. 2022 v 19:00 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel: Pavel Šefl
Ověřovatelé: Luděk Bouchner a Petr Skála
Starosta: Jindřich Šustr
Vyvěšeno:
Sejmuto:

