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OBEC PŘÍVRAT
Zápis ze zasedání zastupitelstva

Z á p i s č. 8/2014
Ze zasedání zastupitelstva obce Přívrat, konaného dne 27.8.2014 od 19:00 hod.
na Obecním úřadě Přívrat.
Přítomni: Ing. Jan Stránský, Josef Štika, Jaroslav Vencl, Ing. Vladimír Kolář,
Petr Štangler, Josef Holínka, Jan Kaplan, Jarmila Šilarová, Richard Fišar, 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. Kolaudace zatrubnění potoka
2. Rekultivace pomníku
3. Opravy komunikací – přebírání díla
4. Informace k záměru sběrného místa
5. Schválení smlouvy s PK
6. Havarijní stav vodovodu
7. Úřad práce VPP
8. Ostatní
9. Diskuse
10. Závěr
Pro/proti/zdržel se
9/0/0
Zastupitelstvo schvaluje program jednání 9 hlasy.
3) Kolaudace zatrubnění potoka – bez závad
4) Rekultivace pomníku a okolí
Udělal J. Šilar, budou vyměněny některé proschlé keříky, zbývá vyřešit schůdek, aby
nepřekážel při zimní údržbě komunikace.
5) Opravy místních komunikací – přebírání díla
- Vady byly opravené
- Platba faktury úvěrem a z účtu 28.8.2014
6) Sběrné místo
- S majiteli pozemků a budov byla dohodnuta cena, kupní smlouvy
připraví právník v září
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7) Usnesení č. 33/2014
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na pořádání kulturních akcí
Guláš festival a Přívratské vinobraní od Pardubického kraje.
Pro/proti/zdržel se
Schváleno 9 hlasy

9/0/0

8) Havarijní stav vodovodu
- Proběhlo jednání s ORVOS
9) Úřad práce VPP
- Skončil Dočkal
- V říjnu bude pravděpodobně možné prodloužení stávajících smluv
10) Informace o jednání s hejtmanem PK
- Dotační tituly na r. 2015, šance až na 450 tis. Kč
- Oprava Zacharovce – podmínka zkratka za 1,- Kč/m2
- POV – žádost do konce září – podáme na opravu střechy na stodole
11) Ostatní
- Špatný stav multikáry dojezdit a koupit vozík za traktor 2,5t
- Příprava výstavy „Brána recyklace“ 22. – 26.10.2014 na sále
- Příprava jednání Bikeresort – čtvrtek 28.8.2014, podklady
- Příprava jednání „VIZE – projekt meziobecní spolupráce“
- Zhodnocení akce za vysvědčení do Pinguin parku
- Práce na hasičské zbrojnici – provozuschopná, další úpravy budou do Vinobraní
- Jednání s ČEZ – přeložka vedení na návsi – přílož kabelu pro osvětlení záhumení
- Příprava sousedského setkání – přidat hudbu
- Vítání občánků – v říjnu
- Souhlas s omezujícími prvky na zkratce, které investuje Řetová
- Příspěvky do Zpravodaje do 20.9.2014

Starosta ukončil jednání zastupitelstva ve 20:15 hod.
Příští zasedání bude 24.9.2014
Zapsala: Eva Podhajská
Starosta: Ing. Jan Stránský
Ověřovatelé zápisu:
Josef Štika
Jarmila Šilarová

