[Zadejte text.]

OBEC PŘÍVRAT
Zápis ze zasedání zastupitelstva

Z á p i s č. 7/2015
Ze zasedání zastupitelstva obce Přívrat, konaného dne 29.7.2015 od 19:00 hod.
na Obecním úřadě Přívrat.
Přítomni: Ing. Jan Stránský, Pavlína Nováková, Josef Štika, Jaroslav Vencl,
Jan Doleček, Jan Kaplan, Ing. Vladimír Kolář, Jarmila Šilarová,
Omluveni: Petr Štangler
Zapisovatel: Eva Podhajská
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. Veřejné osvětlení
2. Schválení nařízení o zákazu podomního prodeje
3. Informace o stavebních řízeních
4. Sběrný dvůr – schválení smlouvy s PK na dotaci
5. Informace o průběhu jednání o úvěru
6. Schválení dodavatele zakázky
7. Schválení smlouvy s ČEZ
8. Návrh kulturní akce
9. Ostatní
Pro/proti/zdržel se
8/0/0
Zastupitelstvo schvaluje program jednání 9 hlasy.
3) Veřejné osvětlení
Bylo ukončeno plánované rozšíření veřejného osvětlení na zahumení. Možnost
rozšíření o světlo u Kršky.
4) Usnesení č. 31/2015
ZO vydává nařízení č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje.
Pro/ proti/ zdržel se 8/0/0
Schváleno 8 hlasy
- Článek do Zpravodaje
- Cedule na značky začátek obce
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5) Informace o
- Stavebním řízení „komín na hospodě“, na obor výstavby byla dodána
všechna potřebná vyjádření, do konce srpna by mělo být povolení.
- Stavební řízení „Sběrné místo a sklad – revitalizace zemědělského objektu“,
rozhodnutí nabylo právní moci, stavba byla povolena.
6) Usnesení č. 32/2015
ZO schvaluje smlouvu s Pardubickým krajem na investiční dotaci na „Sběrné
místo a sklad – revitalizace zemědělského objektu“.
Pro/ proti/ zdržel se
Schváleno 8 hlasy

8/0/0

7) Starosta podal informace o průběhu jednání s Českou spořitelnou o úvěru na
akci „Sběrný dvůr“, úrok cca 1%, splátka 1x ročně, možnost mimořádné splátky
bez penále.
8) Usnesení č. 33/2015
ZO schvaluje na doporučení výběrové komise jako dodavatele zakázky „Sběrné
místo a sklad – revitalizace zemědělského objektu“ firmu H-STAVEX s.r.o.,
Dr. E. Beneše 1423, Česká Třebová a pověřuje starostu obce k dalšímu jednání
s touto firmou.
Pro/ proti/ zdržel se
Schváleno 8 hlasy

8/0/0

9) Usnesení č. 34/2015
ZO schvaluje smlouvu s ČEZ, přípojné místo náves pro Guláš festival a
Vinobraní.
Pro/ proti/ zdržel se
Schváleno 8 hlasy

8/0/0

10) Návrh kulturní akce
Uspořádat pro občany Přívrata výlet na divadelní představení do Prahy
- Vybrat představení, oslovit občany
- Podle počtu přihlášených zvolit způsob dopravy
- Přepokládaná cena cca 20 – 25tis. Kč (dle ceny vstupenek a počtu
přihlášených)
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11) Ostatní
- Fotbal zastupitelstev – příprava, organizace, tým, pravidla, termín 3.10.
- Sousedská setkání a zasazení lípy – termín 10.10.
- Vítání občánků – termín 12.9.
- Hospoda – H. Popelková chce ukončit smlouvu,
- Sekání v neděli – znova upozornit formou dopisu, ke konci roku
vyhodnotit
12) Starosta ukončil jednání zastupitelstva ve 20:10 hod.

Příští schůze bude 26.8.2015
Starosta: Ing. Jan Stránský
Ověřovatelé zápisu:
Josef Štika
Jarmila Šilarová

