[Zadejte text.]

OBEC PŘÍVRAT
Zápis ze zasedání zastupitelstva

Z á p i s č. 6/2016
Ze zasedání zastupitelstva obce Přívrat, konaného dne 29.6.2016 od 19:00 hod.
na Obecním úřadě Přívrat.
Přítomni: Ing. Jan Stránský, Pavlína Nováková, Josef Štika, Jarmila Šilarová,
Jaroslav Vencl, Petr Štangler, Jan Doleček, Ing. Vladimír Kolář,
Omluveni: Jan Kaplan
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 z úřadu práce
2. ČEZ – uložení vedení do zemního kabelu
3. Diskuse prodej pozemku 286/2
4. Informace z valné hromady ROT
5. Řešení hranice pozemku 567/21
6. Informace týkající se statku
7. Transfer obojživelníků – informace
8. Úpravy na hřbitově
9. Rozpočtová změna č. 3
10. Program obnovy venkova – aktualizace
11. Ostatní
Pro/proti/zdržel se
8/0/0
Zastupitelstvo schvaluje program jednání 8 hlasy.
3) Informace z úřadu práce
- Budeme vědět zítra
- Jirku zaměstnáme buď na dotaci nebo normálně
4) ČEZ – uložení vedení do zemního kabelu
- Od trafostanice po náves
- Problém světla a vedení kabelové televize
- Nutné stavební povolení
- Předělání veřejného osvětlení – rozpočet cca 250 tis. Kč – dát do rozpočtu na příští
rok
5) Diskuse pozemek č. 286/2
Připravit upravený záměr na prodej obálkovou metodou do září
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6) Informace z valné hromady ROT
- Valná hromada schválila hospodaření ROT za rok 2015
- Příprava projektu bikeresortu – projednání s vlastníky a organizacemi
7) Řešení hranice pozemku 567/21
- Do cesty mezi chatami zasahuje vegetace z okolních pozemků natolik, že je neprůjezdná
- Poslat majitelům okolních parcel dopis o zajištění nápravy
8) Statek
- Byla zakoupena pračka a lednička
- Upraven ceník ubytování s platností od 1.7.2016 (navýšení ceny o 10%)
9) Transfer obojživelníků
Proběhla schůzka na krajském úřadě
- Špatně připravený projekt (bez variant)
- Drahé podchody pod komunikací
- O dotaci určitě nebude žádat obec
10)
-

Úpravy na hřbitově
Zpevněná plocha – je položena zámková dlažba, osázen záhon
Asfaltová plocha bude hotova začátkem července
Zrušíme budovu nevyužívané márnice, místo se využije na odkládání
bioodpadu vzniklého na hřbitově

11) Usnesení č. 26/2016
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 podle předloženého rozpočtového
Opatření.
Pro/proti/zdržel se
Schváleno 8 hlasy

8/0/0

12) POV
Do konce letošního roku je potřeba připravit a schválit aktualizaci programu obnovy
venkova schváleného 26.10.2011. Aktualizaci připraví Pavlína
Nováková
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13) Ostatní
- Zabezpečení letních kin, filmy jsou vybrány, zavolat do KTČT a domluvit promítače – zajistí Podhajská
- Příprava adventu
- Starosta poděkoval J. Šilarové, E. Podhajské a P. Novákové za přípravu vítání
občánků
- Dětský den v PINGU in parku – pěkné počasí, 62 dětí
- J. Vencl informoval o možnosti nákupu traktoru Zetor 5211
Usnesení č. 27/2016
ZO souhlasí s nákupem ojetého traktoru Zetor 5211, za příznivou cenu 210 tis. Kč. Nákup uskutečníme v co nejkratším termínu.
Pro/proti/zdržel se
Schváleno 8 hlasy

8/0/0

14) Starosta ukončil jednání zastupitelstva ve 20:45 hod.

Příští schůze bude 27.7.2016
Starosta: Ing. Jan Stránský
Ověřovatelé zápisu:
Josef Štika
Jarmila Šilarová

