[Zadejte text.]

OBEC PŘÍVRAT
Zápis ze zasedání zastupitelstva

Z á p i s č. 8/2017
Ze zasedání zastupitelstva obce Přívrat, konaného dne 30.8.2017 od 19:00 hod.
na Obecním úřadě Přívrat.
Přítomni: Ing. Jan Stránský, Pavlína Nováková, Jarmila Šilarová, Jan Kaplan, Jan Doleček,
Jaroslav Vencl, Ing. Vladimír Kolář, Petr Štangler,
Omluveni: Josef Štika,
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. 69. výzva OPŽP
2. Dokončen nákup automobilu
3. Výstavba veřejného osvětlení
4. Opony na sále, čalounění židlí
5. Schválení Zprávy o uplatňování územ. plánu
6. Dotace POV – mobiliář
7. Provoz prodejny – hodnotící schůzka
8. Statek informace
9. Komunální technika – traktůrek
10. Rozpočtová změna č. 5
11. Zpravodaj – témata
12. Zhodnocení prázdninových akcí
13. Ostatní
Pro/proti/zdržel se
8/0/0
Zastupitelstvo schvaluje program jednání 8 hlasy.

1. 69.výzva OPŽP
Obec má záměr zúčastnit se této výzvy, nákup nosiče na kontejnery +
kontejnery. Cena cca 550 – 600 tis. Kč. Výše dotace 85%. Realizace r. 2018.
2. Dokončen nákup a převod automobilu Ford Tranzit, byli určeni řidiči, školení.
3. Výstavba veřejného osvětlení
- S velkou pravděpodobností bude realizována až na jaře 2018.
4. Opony na sále, čalounění židlí
- Schůzka s dodavatelem opon 4.9.2017, doladění technických věcí.
- Čalounění židlí bude probíhat postupně od konce září asi jeden měsíc.
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5. Usnesení č. 31/2017
Zastupitelstvo obce Přívrat schvaluje v souladu s § 47 odst. (5) a § 55 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, Zprávu o uplatňování Územního plánu Přívrat, v textu dle předloženého návrhu.
Pro/proti/zdržel se
8/0/0
Schváleno 8 hlasy
6. Dotace POV 2018
Obec zažádá o dotaci z POV na r. 2018 na obnovu exteriérového mobiliáře,
nákup stojanu na dobíjení elektrokol a „chytrou lavičku“.
- Nutno podat žádost v září.
7. Provoz prodejny – hodnotící schůzka
Proběhla hodnotící schůzka, ohlasy lidí, návrhy na zlepšení, vývoj tržeb,
nákupy zboží.
8. Statek informace
- Problém s dodržováním nočního klidu při akcích (svatby, oslavy)
- Právně zajistíme Obchodní smlouvou, sankce za porušení – řeší právník
- Zažádat o dotaci na rok 2018 na další úpravy – společenská místnost, WC, chodník,
9. Komunální technika
Vzhledem k opotřebovanosti a vytížení stávajícího traktůrku má obec záměr koupit nový
stejný (nejlépe v době posezonních slev).
10. Usnesení č. 32/2017
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 5 dle předloženého rozpočtového opatření.
Pro/proti/zdržel se
8/0/0
Schváleno 8 hlasy.
11. Zpravodaj
- Uzávěrka 22.9.2017
- Témata: dětský den v PINGUin parku, kina, Guláš festival, vinobraní, advent
12. Zhodnocení prázdninových akcí
- Kina – zdařilý výběr filmů, kvalitní doprovodný program (Becher Cup a
dětský den pořádaný SDH)
- Guláš festival – krásné počasí, vysoká účast návštěvníků (cca 2000)
13. Ostatní
- Jednání o možnostech dotace na opravu budovy OÚ
- Návrh na zakoupení teplovodní vysokotlaké myčky – cca 50 – 60 tis.Kč
- Organizace sousedského posezení 7.10.2017, zvon, hudba (Klapeto)
- Návrhy na využití pozemků u Komárku (parkoviště, přístřešek na kola)
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3) Starosta ukončil jednání zastupitelstva ve 20:10 hod.

Příští schůze bude 27. 9. 2017
Starosta: Ing. Jan Stránský
Ověřovatelé zápisu:
Josef Štika
Jarmila Šilarová

