[Zadejte text.]

OBEC PŘÍVRAT
Zápis ze zasedání zastupitelstva

Z á p i s č. 9/2014
Ze zasedání zastupitelstva obce Přívrat, konaného dne 25.9.2014 od 19:00 hod.
na Obecním úřadě Přívrat.
Přítomni: Ing. Jan Stránský, Josef Štika, Jaroslav Vencl, Richard Fišar ,
Petr Štangler, Josef Holínka, Jan Kaplan, Jarmila Šilarová, Eva Podhajská
Omluveni: Ing. Vladimír Kolář
1) Zahájení
Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomno je 8 zastupitelů, viz. prezenční listina.
Zastupitelstvo je schopno jednat a usnášet se.
2) Navržený následující program jednání ZO:
1. Žádost o dotaci z POV na r. 2015
2. Schválení smlouvy Zábojník/Zábojníková
3. Záměr nákupu pozemků a budovy (kančárna)
4. Sousedské setkání – organizace
5. Zpívání pod stromkem - příprava
6. Ostatní
7. Diskuse
8. Závěr
Pro/proti/zdržel se
8/0/0
Zastupitelstvo schvaluje program jednání 8 hlasy.
3) Žádost o dotaci z POV
Byla podána žádost o dotaci na výměnu krytiny, a okapů na stodole u statku, zažádáno
o 140.000,- Kč
4) Usnesení č. 34/2014
ZO schvaluje novou smlouvu o nájmu části pozemku na pořádání kulturních akcí na
roky 2015 – 2025 s Zábojník/Zábojníková
Pro/proti/zdržel se
8/0/0
Schváleno 8 hlasy
5) Sběrné místo
- Vyhotoven geometrický plán na rozdělení pozemku č. 269/3
- Cena projektu na úpravu budovy cca 40.000,- Kč
Usnesení č. 35/2014
ZO schvaluje záměr nákupu pozemku č. 269/19 a st. pozemku č. 200 včetně stavby na
tomto pozemku.
Pro/proti/zdržel se
8/0/0
Schváleno 8 hlasy
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6) Usnesení č. 36/2014
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 5 dle předloženého rozpočtového
Opatření.
Pro/proti/zdržel se
8/0/0
Schváleno 8 hlasy
7) Sousedské setkání - organizace
Příprava dvora a spodních místností – zaměstnanci
Jídlo a pití – ZD Sloupnice, Stránský, Novák, SPVS
Vdolky a buchty – Kaplan, Stránský
8) Zpívání pod stromkem – příprava
- Neděle 21.prosince od 17 h.
- soubor Baldrián z Pardubic
- průvod, ohňostroj
9) Ostatní
- konání termínovky na r. 2015 - 21.listopadu od 19 h.
- změna výstavy „Brána recyklace“ 22. – 26.10.2014 bude ve třídě
- kontrola ÚP – využití dotací – 14.října
- ustavující schůze nového zastupitelstva – sobota 1.11.2014 od 19h
- termín konání fotbalu zastupitelstev 1.10. – nehodí se
- dohoda s hasiči Lhotka – oprava WC
- příspěvky do zpravodaje
- cena dřevěné sochy na statek – 3.000,- Kč
- kopání elektrického vedení kolem Zábojníka – začátek října
- čerpání nafty v ZD Sloupnice
- vítání občánků – 1.listopadu od 10h
10) Starosta poděkoval všem zastupitelům za spolupráci v uplynulém volebním období,
kandidujícím popřál hodně úspěchu ve volbách a ukončil jednání zastupitelstva ve
20:15 hod.

Zapsala: Eva Podhajská
Starosta: Ing. Jan Stránský
Ověřovatelé zápisu:
Josef Štika
Jarmila Šilarová

