Z á p i s č. 19
Ze zasedání obecního zastupitelstva obce Hluboké Mašůvky, konaného dne
25.8.2009 v 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Program :
1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ
4. Zpráva o hospodaření ze 1-7/09
5. RO č. 3
6. Zařazení do majetku obce – vodovod Nivy II.
7. Zařazení do majetku obce – kanál Nivy II.
8. Projednání žádostí
9. Zpráva o činnosti
10. Diskuze
11. Návrh usnesení
12. Závěr
Přítomni : Ladislav Vaněk, Pavel Čučka , RNDr. Věra Illková , Luděk
Přichystal, Karel Krula, , Marie Hašková
Omluveni: Pavel Rozporka, Jana Buršovská, Josef Stehlík
Hosté 8
Projednáno :
1.
Zasedání zahájil a řídil Vaněk Ladislav. Přivítal přítomné a seznámil je
s programem.
2.

Zapisovatelem jmenoval pí. Illkovou V., ověřovateli byli jmenováni p.
Pavel Čučka a Luděk Přichystal
Hlasování : 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se

3.

Pan Vaněk seznámil přítomné s plněním usnesení zasedání OÚ ze dne
23.6.2009 : - pracovníci na VPP prováděli úklid veřejných prostranství,
koupaliště, okolí hřbitova
- zajištěn provoz koupaliště
- stavební úpravy WC ve škole
- zajištění hlavní poutě
- úpravy MK

4.

Starosta seznámil s výsledky hospodaření 1.-7.2009, celkové příjmy
dosáhly 65,8% celkového rozpočtu a výdaje 62,4% celkového rozpočtu.

5.

Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č.3 ve výši 590 300 Kč.

6- 7.

Starosta podal návrh na zařazení do majetku obce :
„Rozšíření kanalizace Nivy II „– za cenu 2.112.909,- Kč
„Rozšíření vodovodu Nivy II „ za cenu 806.398,- Kč

8.

Zastupitelé projednali záměr prodeje :
p.č. 80/2 o výměře 105 m2
p.č. 80/3 o výměře 9 m2
p.č. 2740/1 o výměře 40 m2
p.č. 2740/3 o výměře 63 m2 - vše za cenu 50,- Kč/m2 ( jedná se o
dorovnání vlastnictví pozemků související s digitalizací map)
Další záměr prodeje pozemků – Trejba Radim - zastupitelé se sejdou na
místě k posouzení 1.9.2009 v 18.00 hodin.

9.

Zpráva o činnosti:
- k 23.8.2009 bude ukončen provoz koupaliště
- probíhají rekonstrukce WC ve škole
- údržba veřejné zeleně, hřbitova
- položena 1. vrstva živice na komunikaci Nivy
- proveden energetický audit na školu a projekty na zateplení – výzva na
podání žádostí na dotaci pozastavena, mělo by být jarní kolo
- možnost získat 100% dotace na vytvoření biokoridorů – vyzvány firmy
na zpracování projektové dokumentace. Hlavním kriteriem byla cena –
byly otevřeny obálky. Ze tří nabídek měla nejnižší cenu firma Společnost
pro životní prostředí, s.r.o. – 350 000 Kč.

10.

Diskuse:
- Volinger, Kamarád – posílení vodovodního řádu ( cesta na Nivy) – dle
informací VAK provede firma Alpine , termín 10.2009
- Grois – poukázal na pozdní odvoz kontejnerů se sklem
- starosta projedná možnost odvozu skla s firmou ASA ( nyní zajišťuje
REMAK) – důležitá je finanční otázka
- návrh, aby provozovny v obci, zajišťující hostinskou činnost , si
zajišťovaly likvidaci odpadu skla na vlastní náklady
- Novák – dotaz, zda existuje obecní vyhláška na pálení trávy – není
- firma STAVE provede dešťovou kanalizaci na Nivách
- ing. Naďová – zástupce firmy RPA s.r.o. – seznámila přítomné
s činností firmy – podílí se na získávání dotací z dotačních titulů ŽP, obec
uzavře s touto firmou spolupráci

11. Návrh usnesení
U sn es en í
Ze zasedání zastupitelstva obce Hluboké Mašůvky,
konaného dne 25.8.2009 v zasedací místnosti OÚ.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
- kontrolu usnesení z minulého ZO
- zprávu o hospodaření 1-7/09
- zprávu o činnosti
2. Zastupitelstvo obce schvaluje :
- zařazení do majetku obce „Rozšíření kanalizace Nivy II – za cenu
2.112.909,- Kč
- zařazení do majetku obce „Rozšíření vodovodu Nivy II – za cenu
806.398,- Kč
- RO č. 3 ve výši 590.300,- Kč
- záměr prodeje - p.č. 80/2 o výměře 105 m2
p.č. 80/3 o výměře 9 m2
p.č. 2740/1 o výměře 40 m2
p.č. 2740/3 o výměře 63 m2 za cenu 50,- Kč/m2
- smlouvu s VZD INVEST s.r.o. – biokoridory
- IPI v.o.s. – zateplení školy
- spolupráci s RPA – na základě SOD
Zastupitelstvo obce ukládá
- dokončení opravy WC v ZŠ
- úpravy MK (kopec, Nivy)
Hlasování : 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Starosta poděkoval za účast a ukončil zasedání.
___________________________
Starosta
Ověřovatelé: Čučka Pavel v.r.
Přichystal Luděk v.r.
Zapisovatel : RNDr. Illková Věra v.r.

_______________________
místostarosta

