[Zadejte text.]

OBEC PŘÍVRAT
Zápis ze zasedání zastupitelstva

Z á p i s č. 1/2014
Ze zasedání zastupitelstva obce Přívrat, konaného dne 29.1.2014 od 19:00 hod.
na Obecním úřadě Přívrat.
Přítomni: Ing. Jan Stránský, Richard Fišar, Jan Kaplan, Jarmila Šilarová,
Josef Štika, Jaroslav Vencl, Ing. Vladimír Kolář, Petr Štangler,
Josef Holínka, Eva Podhajská
Omluveni: --//-1) Zahájení
Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomno je 9 zastupitelů, viz. prezenční listina.
Zastupitelstvo je schopno jednat a usnášet se.
2) Navržený následující program jednání ZO:
1. Realizace krbových kamen v hospodě
2. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014
3. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014
4. Začlenění území obce do působnosti MAS Orlicko
5. Záměr prodeje pozemku ppč. 159/9
6. Informace o záměru realizace sběrného místa
7. Havarijní stav lípy u rybníku Horní
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr
Zastupitelstvo schvaluje program jednání 9 hlasy.

3) V průběhu ledna byla v hospodě instalována krbová kamna a nový topný systém,
cena celkem 158 tis. Kč
4) Zásahová jednotka SDH
Byl najat bezpečnostně požární technik – paní Alena Pirklová – pro přípravu všech
podkladů pro obnovení činnosti jednotky
Usnesení č. 1/2014
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 – Požární řád
Schváleno 9 hlasy
Usnesení č. 2/2014
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 – podmínky zabezpečení požární ochrany při pořádání akcí.
Schváleno 9 hlasy
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5) Usnesení č. 3/2014
ZO schvaluje začlenění území obce Přívrat do územní působnosti Místní akční skupiny ORLICKO pro období let 2014 – 2020
Schváleno 9 hlasy
6) Usnesení č. 4/2014
ZO schvaluje záměr prodeje ppč. 159/9 dle geom. plánu (Svobodovi)
Schváleno 9 hlasy
7) Starosta informoval o záměru realizace nového sběrného místa v budově
bývalého vepřína – jednání s majiteli pozemku a budovy o možnosti
odkoupení nebo pronájmu.
8) Havarijní stav lípy u Horního rybníka – je na pozemku Rybářství,
zítra jednání
9) ZO bere na vědomí zprávu inventarizační komise – inventura k 31.12.2013
10)

Ostatní informace

- 9.1.2014 proběhl částečný audit hospodaření – bez výhrad
- Byla podána žádost o dotaci na PK na „Zázemí pro hipoturistiku –
stodola na st. p. 151“
- Jednání o znemožnění průjezdu kamionové dopravy obcí
- Schůzka se zástupci organizátora dopravy – linka do UO
od 1.3.2014 (ale od března do května zavřený Andrlák)
- Informace o možnosti rozesílání SMS nástroji poskytovanými KT ČT
- Jednání s úřadem práce – v průběhu února připravit bezdlužnosti

Starosta ukončil jednání zastupitelstva ve 20.00 hod.
Příští zasedání bude 26.2.2014
Zapsala: Eva Podhajská
Starosta: Ing. Jan Stránský
Ověřovatelé zápisu:
Josef Štika
Jarmila Šilarová

