[Zadejte text.]

OBEC PŘÍVRAT
Zápis ze zasedání zastupitelstva

Z á p i s č. 2/2016
Ze zasedání zastupitelstva obce Přívrat, konaného dne 24.2.2016 od 19:00 hod.
na Obecním úřadě Přívrat.
Přítomni: Ing. Jan Stránský, Pavlína Nováková, Josef Štika, Jarmila Šilarová,
Jan Kaplan, Petr Štangler, Jan Doleček, Jaroslav Vencl
Omluveni: Ing. Vladimír Kolář,
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 dotacích
2. Návrh řešení prostoru před hřbitovem
3. Jednání sběr obojživelníků
4. Sběrné místo
5. Záměr nabídky „zkratky“ Pardubickému kraji
6. Průběh řízení pro omezení TIR
7. Rozpočtová změna č. 1
8. Termín sázení lípy
9. Témata do Zpravodaje
10. Ostatní
Pro/proti/zdržel se
8/0/0
Zastupitelstvo schvaluje program jednání 7 hlasy.
3) Žádosti o grant
- Rekonstrukce hospodářské budovy – statek U Kubů
- Rekonstrukce střechy – obecní hospoda
- Statek vrch – klimatizace
Je pravděpodobné, že budou schváleny, ale možná nižší částky.
4) Odstavná plocha před hřbitovem
- Diskuse nad návrhy a možnostmi parkování
- Na příští ZO připravit projekt
5) Jednání sběr obojživelníků
- Jednání hejtman, Dr. Grundová
- Odbor dopravy, Hájek omezení dopravy na zkratce
- Výstavba trvalých zábran, pozemky jsou kraje, byla by možnost ze strany
ochránců přírody požádat o dotaci
- „zkratku“ nabídnout Pardubickému kraji (SÚS)
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6) Sběrné místo
- Byl nainstalován kamerový systém, systém přístupu pomocí čipů.
- Do konce března bude zbudován dřevěný plot ze strany od obce a dovezeny
nové kontejnery
- Oficiální otevření – termín závisí na odstranění sutě po bourání a alespoň
nezbytné úpravy přístupové cesty (ZD Sloupnice)
7) Omezení dopravy TIR přes obec
Starosta jednal s odborem dopravy a DI, budou instalovány zákazy vjezdu
automobilům nad 10 m délky (Zacharovec, Kohout, rozcestí)
8) Usnesení č. 8/2016
ZO schvaluje Rozpočtovou změnu č.1 dle předloženého návrhu.
Pro/proti/zdržel se
8/0/0
Schváleno 8 hlasy
9) Termín sázení lípy
Lípa se bude sázet 2.4., pozemek k výsadbě připraví obecní zaměstnanci
10) Témata do zpravodaje
- Příspěvek na ČOV, pozemek č. 286/14, saláty
- Ples SDH, HBK, turnaj v prší
11) Ostatní
- Dětský karneval
- Připojištění majetku, sběrný dvůr, vandalismus, dodatek smlouvy
- Zájem o odkoupení obecního pozemku st.p. č. 238 v lese
- Žádost o příspěvek na košt

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

Příští schůze bude 30.3.2016
Starosta: Ing. Jan Stránský
Ověřovatelé zápisu:
Josef Štika
Jarmila Šilarová

