[Zadejte text.]

OBEC PŘÍVRAT
Zápis ze zasedání zastupitelstva

Z á p i s č. 5/2015
Ze zasedání zastupitelstva obce Přívrat, konaného dne 27.5.2015 od 19:00 hod.
na Obecním úřadě Přívrat.
Přítomni: Ing. Jan Stránský, Pavlína Nováková, Josef Štika, Jaroslav Vencl,
Jan Doleček, Petr Štangler, Ing. Vladimír Kolář, Jarmila Šilarová,
Jan Kaplan
Omluveni: --//-Zapisovatel: Eva Podhajská
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. Obecní zaměstnanci
2. Sběrný dvůr – průběh stavebního řízení
3. Statek - podkroví
4. Výměna střechy na stodole
5. Záměr prodeje pozemku
6. Topení čp. 39
7. Půjčování majetku obce
8. Rozdělení pozemku č. 286/2
9. Žádost o záštity
10. Podomní prodej
11. Ostatní
Pro/proti/zdržel se
9/0/0
Zastupitelstvo schvaluje program jednání 9 hlasy.
3) Obecní zaměstnanci
Od června nastoupí Lucie Venclová a Věra Vaňousová.
4) Sběrný dvůr
- Informace o průběhu stavebního řízení
- Podklady pro výběr dodavatele
- Příprava výběrového řízení
5) Statek – podkroví
Rekonstrukce podkroví statku je prakticky hotová od 1.6. budou první
ubytovaní.
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6) Stodola u statku
Výměna střechy
- Dodavatel – Hstavex
Stání pro cca 4 koně, zpevněná plocha, uskladnění krmiva, provozování.
7) Topení čp. 39
- Informace o řízení „komín na hospodě“, projektant, situace, termíny.
8) Usnesení č. 24/2015
ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku č. 595 u Špátové.
Pro/ proti/ zdržel se
9/0/0
Schváleno 9 hlasy
9) Půjčování majetku obce
Zastupitelstvo obce se dohodlo, že majetek obce se bude půjčovat pouze v
odůvodněných případech, a jen na zodpovědnost konkrétní osoby.
10) Rozdělení pozemku č. 286/2
Obec nechá rozdělit pozemek č. 286/2 na tři části s možností jejich dalšího
využití jako stavebních parcel.
11) Obec podala žádost o záštity hejtmana na akce Guláš festival a Přívratské
vinobraní.
12) Starosta informoval o problémech s podomním prodejem a požádal
místostarostku o zjištění možností řešení a přípravu vyhlášky o zákazu
podomního prodeje.
13) Ostatní
- Starosta informoval o výsledku audit hospodaření
- Za vysvědčení do Pinguin Parku – 26.6. od 15h.
- Zhodnocení HFAB – velmi pěkná návštěvnost, vydařené
- Příspěvky do zpravodaje do 20.6. )koncert, výlet na kolech, soutěž, …)
- Příležitosti v oblasti nemovitostí (pozemek mezi stodolou a kravínem,
Rybkova todola)
- Svatba 20.6.2015 na statku U Kubů od 15h.
- Program důchodci 2016 – Petra Černocká + Uzel, Kadaví
14) Starosta ukončil jednání zastupitelstva ve 20:45 hod.
Příští schůze bude 24.6.2015
Starosta: Ing. Jan Stránský
Ověřovatelé zápisu:
Josef Štika
Jarmila Šilarová

