[Zadejte text.]

OBEC PŘÍVRAT
Zápis ze zasedání zastupitelstva

Z á p i s č. 1/2016
Ze zasedání zastupitelstva obce Přívrat, konaného dne 28.1.2016 od 19:00 hod.
na Obecním úřadě Přívrat.
Přítomni: Ing. Jan Stránský, Pavlína Nováková, Josef Štika, Jarmila Šilarová,
Jan Kaplan, Petr Štangler, Jan Doleček
Omluveni: Ing. Vladimír Kolář, Jaroslav Vencl
Zapisovatel: Eva Podhajská
1) Zahájení
Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomno je 7 zastupitelů, viz. prezenční
listina. Zastupitelstvo je schopno jednat a usnášet se.
2) Navržený následující program jednání ZO:
1. Darovací smlouva R. Sýkora
2. Schůzka s ČEZ – výhled na r. 2017
3. Schválení vyhlášky o místním poplatku za odpady
4. Odstavná plocha před hřbitvem
5. Schválení dodatku ke smlouvě s knihovnou ČT
6. Schůzka „transfer obojživelníků“
7. Omezení dopravy TIR přes obec
8. Rozpočet – oprava schváleného rozpočtu (dotace x dary)
9. Info o sběrném místě
10. Podané žádosti o grant
11. Schválení smlouvy Zpravodaj
12. Schválení smlouvy s ČEZ – věcné břemeno
13. Ostatní
Pro/proti/zdržel se
7/0/0
Zastupitelstvo schvaluje program jednání 7 hlasy.
3) Usnesení č. 1/2016
ZO schvaluje Darovací smlouvu s panem R. Sýkorou – 10000,- Kč na volnočasové aktivity mládeže.
Pro/ proti/ zdržel se
7/0/0
Schváleno 7 hlasy
4) Schůzka s ČEZ
- Modernizace el. rozvodů – uložení do země (část od OÚ - |Louže)
- V daném úseku bude nutná rekonstrukce veřejného osvětlení.
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5) Usnesení č. 2/2016
ZO schvaluje OZV č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Pro/proti/zdržel se
Schváleno 7 hlasy

7/0/0

6) Odstavná plocha před hřbitovem
- Diskuse nad návrhy a možnostmi parkování
- Na příští ZO připravit projekt
7) Usnesení č. 3/2016
ZO schvaluje Dodatek ke smlouvě o spolupráci s Městskou knihovnou ČT
Pro/proti/zdržel se
7/0/0
Schváleno 7 hlasy
8) Schůzka „transfer obojživelníků“
- Byla přislíbena pomoc našich zaměstnanců a finanční dar ve výši 7000,- Kč
9) Omezení dopravy TIR přes obec
- Starosta jednal s odborem dopravy a DI, budou instalovány zákazy vjezdu
automobilům nad 10 m délky (Zacharovec, Kohout, rozcestí)
10) Usnesení č. 4/2016
Oprava usnesení č. 55/2015 o schválení rozpočtu na r. 2016
- Obec Přívrat v r. 2016 nebude poskytovat dotace, poskytne pouze členský
příspěvek Regionu Orlicko – Třebovsko a Svazu místních samospráv.
- Ostatní fyzické a právnické subjekty budou podpořeny formou finančního
daru na základě žádosti schválené Zastupitelstvem obce.
Pro/proti/zdržel se
7/0/0
Schváleno 7 hlasy
11) Usnesení č. 5/2016
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 7 na rok 2015 dle předloženého Rozpočtového opatření.
Pro/proti/zdržel se
7/0/0
Schváleno 7 hlasy
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12) Sběrné místo
- 19.12.2015 proběhla kolaudace sběrného místa s drobnou závadou – budou
vyměněny vchodové dveře
- Bylo jednáno s firmou EKOLA o možnosti kontejnerů, nákup nebo
pronájem,
- ZO souhlasí s nákupem 2 ks nových kontejnerů, cena 60 – 70tis. Kč
- Kamery, přístupový systém, plot ze strany prasečáku
13)
-

Žádosti o grant
Rekonstrukce hospodářské budovy – statek U Kubů
Rekonstrukce střechy – obecní hospoda
Statek vrch – klimatizace

14) Usnesení č. 6/2016
ZO schvaluje Smlouvu o spolupráci obcí na vydávání Zpravodaje.
Pro/proti/zdržel se
7/0/0
Schváleno 7 hlasy
15) Usnesení č. 7/2016
ZO schvaluje Smlouvu s ČEZ o zřízení věcného břemene u Zd. Rybky
Pro/proti/zdržel se
7/0/0
Schváleno 7 hlasy
16) ZO bere na vědomí Zprávu inventarizační komise o provedené inventuře
k 31.12.2015.
17) Ostatní
- konvektomat
- prodej obecního pozemku
- zhodnocení akcí: Přívratský advent, ochutnávka salátů
- podpora ČOV – výzva (objem, podmínky, publikace ve zpravodaji)

18) Starosta ukončil jednání zastupitelstva ve 20:30 hod.

Příští schůze bude 24.2.2016
Starosta: Ing. Jan Stránský
Ověřovatelé zápisu:
Josef Štika
Jarmila Šilarová

