[Zadejte text.]

OBEC PŘÍVRAT
Zápis ze zasedání zastupitelstva

Z á p i s č. 11/2015
Ze zasedání zastupitelstva obce Přívrat, konaného dne 25.11.2015 od 19:00 hod.
na Obecním úřadě Přívrat.
Přítomni: Ing. Jan Stránský, Pavlína Nováková, Josef Štika, Jarmila Šilarová,
Jan Kaplan, Ing. Vladimír Kolář , Petr Štangler, Jaroslav Vencl,
Omluveni: Jan Doleček
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. Informace o průběhu stavby sběrného místa
2. Podpora ČOV
3. Termínovka – noční klid
4. Výroční schůze – příprava
5. Inko o schůzce EKOLA
6. Statek
7. Splnění podmínek podpory ČOV
8. Schválení rozpočtu na r. 2016
9. Info o zaměstnancích
10. Přívratský advent
11. Ostatní
Pro/proti/zdržel se
8/0/0
Zastupitelstvo schvaluje program jednání 8 hlasy.
3) Sběrné místo
Předání stavby v termínu, platba ve dvou částkách, posledních cca 10% po
kolaudaci do konce roku. Řešily se nedostatky v projektu např. povrchová voda, přípojka elektriky apod. vybavení novými kontejnery v příštím roce, řešení s p. Černým
z Ekoly.
4) Příprava veřejné schůze – seznámení s tématy
5) Schůzka EKOLA
- Svozy i ceny za služby budou stejné
- Budou muset být uzavřeny smlouvy s výkupnami kovů
6) Statek
Plnění úkolů z pracovní schůzky – bylo provedeno zateplení, aktualizace webu, virtuální
prohlídka
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7) Splnění podmínek smlouvy o zápůjčce – V. Moštěk
Usnesení č. 54/2015
ZO po splnění podmínek a na doporučení komise podle bodu i) Přílohy ke Smlouvě o
zápůjčce promíjí splátku této zápůjčky panu Vítu Moštěkovi .
Pro/ proti/ zdržel se
8/0/0
Schváleno 8 hlasy
8) Informace o zaměstnancích
- Byla schválena naše žádost o prodloužení dohody na pana Pilgra
- Dodatek dohody s úřadem práce byl podepsán 20.11.2015.
9) Usnesení č. 55/2015
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2016 jako vyrovnaný, výše příjmů
i výdajů 4.864.500,- Kč. ZO schvaluje závazné ukazatele rozpočtu
dle přílohy „Návrh rozpočtu“ a příspěvku od úřadu práce podle právě
podepsaného Dotatku o prodloužení Dohody č. UOA-VF-67/2015.
ZO schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích
poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok
2016 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jak jsou uvedené v návrhu
rozpočtu.
Pro/proti/zdržel se
8/0/0
Schváleno 8 hlasy
10) Usnesení č. 56/2015
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 6 dle předloženého návrhu.
Pro/proti/zdržel se
8/0/0
Schváleno 8 hlasy
11) Přívratský advent
Náves je připravena, dětský prodejní jarmark bude 28.11.2015 od 14:00
12) Ostatní
- Sázení lípy se z důvodu rekonstrukce vodovodu přesunuje na jaro, termín podle
počasí
- Proběhlo předání bytu č. 3 v čp. 39
- Práce v hospodě, inventura, předání, vymalování první týden v lednu
- Opona na sále, oddělení výklenku
- Nový kompresor do hospody, odpady ČOV výměna,nákup konvektomatu
- Články do Zpravodaje, uzávěrka 11.12.2015
13) Starosta ukončil jednání zastupitelstva ve 20:20 hod.
Příští schůze bude 27.1.2016
Starosta: Ing. Jan Stránský
Ověřovatelé zápisu: Josef Štika, Jarmila Šilarová

