[Zadejte text.]

OBEC PŘÍVRAT
Zápis ze zasedání zastupitelstva

Z á p i s č. 10/2016
Ze zasedání zastupitelstva obce Přívrat, konaného dne 26.10.2016 od 19:00 hod.
na Obecním úřadě Přívrat.
Přítomni: Ing. Jan Stránský, Pavlína Nováková, Josef Štika, Jarmila Šilarová,
Jaroslav Vencl, Ing. Vladimír Kolář , Jan Doleček,
Jan Kaplan – přišel v průběhu projednávání bodu 5.
Omluveni: Petr Štangler
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. Schválení OZV č. 2/2016
2. Jednání s rybáři o stavu Horního rybníka
3. Smlouva Strnad
4. Transfer obojživelníků
5. Informace o jednání s předsedou ZD Sloupnice
6. Vybavení výjezdové jednotky SDH
7. Příprava adventu
8. Veřejné osvětlení
9. Statek – práce na dotačním projektu
10. Informace zaměstnanci
11. Obecní technika
12. Hřbitov – úpravy
13. Rozpočtová změna č. 5
14. Rozvaha investic na rok 2017 – příprava rozpočtu
15. ČOV Josef Štika
16. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
17. Ostatní
Pro/proti/zdržel se
7/0/0
Zastupitelstvo schvaluje program jednání 7 hlasy.
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3) Usnesení č. 40/2016
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o nočním klidu a stanovení výjimek z nočního klidu
Pro/proti/zdržel se
7/0/0
Schváleno 7 hlasy
4) Horní rybník
Proběhlo jednání s rybáři o stavu Horního rybníku, domluva na udržovacích
pracích (rozrušení dna), částečné náklady obce (max. 30 tis. Kč)
5) Usnesení č. 41/2016
ZO schvaluje smlouvu s panem Strnadem o právu provést stavbu – protlak
pod obecní komunikací p.č. 871/7 pro přípojku vodovodu ke stavbě RD na
ppč. 112/2.
Pro/proti/zdržel se
7/0/0
Schváleno 7 hlasy
6) Transfer obojživelníků
Proběhlo další jednání s ČSOP Podorlicko a odborem ŽP Pardubického
kraje – shoda na záměru vybudování zábran podél komunikací p.č. 818/3
a 905/2 v k.ú. Přívrat (zkratka na Řetovou). Byl vydán předběžný souhlas,
který bude sloužit k přípravě projektové dokumentace.
7) Jednání s předsedou ZD Sloupnice
Informace o obojživelnících, nákup trouby, převod majetku (konvektomat),
dořešení podmínek smluv ze dne 4.3.2015 k agendě „sběrné místo“.
Usnesení č. 42/2016
ZO konstatuje, že Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici provedlo
a písemně doložilo dokumentem č.j. 17482/2016/VYS/JMK/474-5 vydaným
stavebním úřadem v České Třebové demolici zemědělské stavby na st.p. č.
192/1 a 192/2 v dohodnutém termínu. Tím byla splněna podmínka bodu a)
usnesení č. 13/2015 ze dne 25.2.2015.
ZO schvaluje poskytnutí částky 90.650,- Kč Zemědělskému družstvu se
sídlem ve Sloupnici s tím, že tato částka bude částečně uhrazena formou
naturálního plnění – převod konvektomatu – v hodnotě 20.000,- Kč a
70.650,- Kč převodem finančních prostředků na bankovní účet
Zemědělského družstva se sídlem ve Sloupnici.
Splněním podmínek bodu a) usnesení č. 13/2015 zaniká bod b) uvedeného
usnesení.
Pro/proti/zdržel se
8/0/0
Schváleno 8 hlasy
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8) Vybavení výjezdové jednotky
Výjezdová jednotka SDH bude vybavena novou výstrojí v hodnotě 42 tis. Kč
- Zajistí Ondřej Voleský, velitel jednotky
9) Advent – příprava
26.11. Dětský jarmark, Vozejček
3.12. Vystoupení přívratských dětí, Balestra ohnivá show
10.12. Mikulášská besídka
14.12. Zpívá celé Česko, Řetůvanka
17.12. Živý betlém, Solideo
22.12. Prodej kaprů
24.12. Rozdávání Betlémského světla
10) Veřejné osvětlení
Byla přidána 3 nová světla na obecní stodolu, osvětlují parkoviště u statku
U Kubů, směrem k Podhajským a ke sběrnému místu.
11) Statek
Starosta podal informace o průběhu prací na projektu „Interiérová
rekonstrukce hospodářské budovy – Statek u Kubů“. Vyspárovaná kamenná
zeď, postaven barový pult, přivedena voda, řeší se osvětlení, strop.
12) Zaměstnanci
Úřad práce prodloužil dohody na zaměstnance na VPP do konce roku.
- Připravit dodatky k pracovním smlouvám – Podhajská
13) Obecní technika
Zetor 7245 je na údržbě, byl dán do provozu nový jednoosý vůz
14) Hřbitov
Byla zlikvidována márnice, vznikla jáma na bioodpad, trvale zamčena zadní
brána.
15) Usnesení č. 43/2016
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 5 dle předloženého rozpočtového
opatření.
Pro/proti/zdržel se
8/0/0
Schváleno 8 hlasy
16) Příprava rozpočtu na r. 2017
Návrhy na investice v r. 2017 na veřejné osvětlení, vybavení pokojů na
statku, dřevěná přístavba k hasičárně, vybavení sálu, projekt na rekonstrukci
obecního úřadu.
Návrh připravit nejpozději do konce listopadu.
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17) ČOV Josef Štika – splnění podmínek smlouvy o zápůjčce
Usnesení č. 44/2016
ZO po splnění podmínek a na doporučení komise podle bodu i) Přílohy ke
Smlouvě o zápůjčce promíjí splátku této zápůjčky panu Josefu Štikovi.
Pro/proti/zdržel se
7/0/0
Schváleno 7 hlasy (Josef Štika se přiznal k možnému střetu zájmů a
projednávání tohoto bodu neúčastnil)
18) Usnesení č. 45/2016
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti pro ČEZ,
zřízení nového OM u p. Richarda Fišara ml.
Pro/proti/zdržel se
8/0/0
Schváleno 8 hlasy
19) Ostatní
- Výjezdní zasedání ZO 16.12. Pivovar Hylváty
- Ochutnávka salátů – příprava Doleček
- Svatby – Zlatá svatba Vaňousovi 19.11.
Řehák Vl. 26.11.
- Pasport budovy školy a energetický průkaz – nabídka projektu
- Divadlo RB – připomenutí provedeno
- Kontrola projektu POV „Zpevněná plocha – hřbitov (pracovnice KÚ)
- Nakoupen ozvučovací systém
- Podpora tvoření dětí na statku
- Partnerství Ukrajina – diskuse

20) Starosta ukončil jednání zastupitelstva ve 20:40 hod.
Příští schůze bude 31.11.2016
Starosta: Ing. Jan Stránský
Ověřovatelé zápisu:
Josef Štika
Jarmila Šilarová

