[Zadejte text.]

OBEC PŘÍVRAT
Zápis ze zasedání zastupitelstva

Z á p i s č. 4/2017
Ze zasedání zastupitelstva obce Přívrat, konaného dne 26.4.2017 od 19:00 hod.
na Obecním úřadě Přívrat.
Přítomni: Ing. Jan Stránský, Pavlína Nováková, Josef Štika, Jarmila Šilarová,
Ing. Vladimír Kolář, Jan Doleček, Petr Štangler, Jan Kaplan, Jaroslav
Vencl
Omluveni: --Zapisovatel: Eva Podhajská
1) Zahájení
Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomno je 9 zastupitelů, viz.
prezenční listina. Zastupitelstvo je schopno jednat a usnášet se.

2) Navržený následující program jednání ZO:
1. Provozování prodejny
2. Schůzka k projektu zábran pro obojživelníky
3. Informace ze statku
4. Úřad práce – zaměstnanci
5. Užok – varianty prvního kontaktu
6. Naplánované investice
7. Rozpočtová změna č. 2
8. Schválení smluv Váňová
9. HFAB - příprava
10. Schválení oddacího místa
11. Ostatní
Pro/proti/zdržel se
9/0/0
Zastupitelstvo schvaluje program jednání 9 hlasy.

1. Provozování prodejny
- Tržba za první 4 týdny
- Zpětná vazba z řad občanů
- Návrhy a možnosti zlepšení
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2. Schůzka k projektu zábran pro obojživelníky
- Začne se na podzim
- 2 průchody pod komunikací
3. Informace ze statku
- Dobrá obsazenost, vyšší ceny za ubytování
- nový gril, vybavení krytých prostor dvora
- J. Vencl – po první akci návrh na jinou povrchovou úpravu stolů (po orosené
sklenici zůstává stopa)
4. Úřad práce – zaměstnanci
Zpřísnění podmínek znovu zaměstnání stejných pracovníků – min. 3 měsíce
v evidenci úřadu práce, možnost zažádat o jiné dlouhodobě nezaměstnané.
Připravit žádost, bezdlužnosti.
5. Užok – varianty prvního kontaktu
Písemný kontakt se starostou Užok, možnost návštěvy na Ukrajině (cca 2 lidi)
v květnu nebo v červnu v Čermné bude delegace z Ukrajiny.
6. Naplánované investice
- Podle neoficiálních informací byly žádosti o dotace schváleny zast. PK
- Židle na sál
- Veřejné osvetlení
- WC v prostoru dvora na statku (stávající 1 WC v přízemí není pro akce
dostačující)
- Přístavek u hasičárny – diskuse jaký, z čeho, aby to zapadlo, poradit se
s architektem
7. Usnesení č. 13/2017
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 dle předloženého rozpočtového opatření.
Pro/proti/zdržel se
9/0/0
Schváleno 9 hlasy
8. Schválení smluv Váňová
Usnesení č. 14/2017
ZO schvaluje smlouvu s paní Váňovou o pronájmu prostor ve stodole u čp 32.
Pro/proti/zdržel se
9/0/0
Schváleno 9 hlasy
Usnesení č. 16/2017
ZO schvaluje smlouvu s paní Váňovou o překupním právu na nezastavěné
pozemky v areálu sběrného místa.
Pro/proti/zdržel se
9/0/0
Schváleno 9 hlasy
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9. HFAB – příprava
- Stěhování klavíru
- Příprava sálu
- Jídlo, květiny
10. Schválení oddacího místa
Usnesení č. 15/2017
Zastupitelstvo obce Přívrat podle § 11a odst. 1 písm. b) zákona č. 301/2000
Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů a podle § 663 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje pro uzavírání
manželství před Obecním úřadem Přívrat následující místa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obřadní síň Obecního úřadu Přívrat, Přívrat 11
Prostor u Dolního rybníka, pod břízami (ppč. 448/3)
Společenská místnost Štanclova statku, Přívrat 47
Dvůr statku U Kubů, Přívrat 32
U křížku v Líbánkách (ppč. 217)
SKI areál Přívrat (ppč. 648/7, 648/8, 685/15 a 687/3)

Pro/proti/zdržel se
Schváleno 9 hlasy

9/0/0

11. Ostatní
- Rekonstrukce OÚ – projekt zatím není
- Koupit žebřík na sál
- Vyčištění pomníku a. Benewitze
- Informace zvon
- Informace Webové stránky – zpětná vazba

3) Starosta ukončil jednání zastupitelstva ve 20:20 hod.

Příští schůze bude 31.5.2017
Starosta: Ing. Jan Stránský
Ověřovatelé zápisu:
Josef Štika
Jarmila Šilarová

