Zápis č. 9 z jednání ZO ze dne 31.10.2011
Přítomni: Karel Fürst, Jiří Pavelec, M. Fürstová, Josef Pavelec, Ing. Karel Fürst, J. Jindra,
P. Eger, J. Hrubý, D. Sekáč (přišel později 19.35 hod)
Omluveni: B. Pavelec

Nepřítomen: Mgr. Koktavý

Program: ZO schválilo program, zapisovatele a ověřovatele.
Pro: 8
Proti: 0

Zdržel se: 0

Zapisovatel: M. Fürstová
Ověřovatelé: J. Jindra, J. Pavelec
1)

Kontrola minulého zápisu.
a) Kanalizace u p. Nedvěda a p. Ryšavého je propojena a hotová.
b) Sportovci do dnešního data nedodali účtenky za zaplacenou elektřinu. Dodatek
ke smlouvě o pronájmu hřiště byl k smlouvě dodán.
c) Vytlačený štěrk na místních komunikacích byl smeten a opravy budou
dodělány po letošní zimě.

2)

Rozpočtové opatření č. 5 (viz.příloha)
Příjmy byly vyšší než bylo v rozpočtu (např. dotace na školu). Příjmy byly
srovnány s výdaji ( např. oprava multikáry).
ZO schválilo rozpočtovou změnu č. 5
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

3) Prodej pozemku 21 m2 ve vlastnictví obce, parcela č. 298/19.
Záměr o prodeji pozemku 6.9. 2011 – vyvěšen, 20.10.2011 sejmut z vývěsky. Podle
odhadce prodejní cena 81,66 Kč/m2 . Celkem cena 1710,- Kč. Pan J. Pavelec navrhuje
prodat m2 za 100,- Kč.
Hlasování o protinávrhu (prodej za 100Kč/m2).
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
ZO odsouhlasilo, že pozemek č. 298/19 bude prodán za 100,- Kč/m2.
4)

Stížnost pani Koppensteinerové.
Korýtko na odvodnění by stálo 600Kč/ běžný metr. Vlastník by zafinancoval opravu
cesty z 50%. Zastupitelé se domnívají, že stavba kanalizace nezvýšila v místech
domu p. Koppensteinerové cestu tak, aby jí voda tekla pod dům. V těchto místech
voda zatéká k pozemkům již dříve než začala výstavba kanalizace.
Zastupitelé navrhují, že až se bude opravovat komunikace na jaře, necháme si udělat
finanční odhad opravy, tak aby se zabránilo zatékání vody pod dům. Po odhadu se
zastupitelstvo znovu rozhodne o dalším postupu.

5)

Informace o kanalizaci.
Propojení kanalizace u Ryšavých a Nedvědů je hotovo. Tento týden se připojuje
druhá polovina obce (od Pilaře ke hřbitovu). Všechny jímky jsou zabudované. Podle
zkoušky, kterou dělal Aquaservis, jde kanalizace dobře a voda se dostatečně čistí.
Zaplaceno 245512,- Kč úrok bance. Kraj nám dá dotaci 225000,- Kč na úroky.

6)

Informace o odkoupení pozemků cesty od p. Markové a dalších majitelů. Zatím je
stav takový, že u dvou majitelů je souhlas vyřešený s dělením pozemků a dva dosud
nedodali žádost.

7)

Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu u železničního přejezdu.
Kaplička na přívod elektřiny je věcným břemenem.
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

8)

Diskuze:
1. P. Hrubý – připojení ke kanalizaci u pani Mračkové. Fekálie tam tečou volně do
příkopu. Jímka je zabudovaná, ale kanalizace není připojena z finančních důvodů
p. Mračkové. Starosta obce je pověřen, aby se zeptal p. Mračkové, jak bude řešit danou
situaci.
2. Jak je zajištěno prohrnování na zimu. Starosta obce to zajišťuje s p. Pavelcem ml. a
dalšími. Starosta zjistí ceny.
3. Pan J. Pavelec dává informace o financích obce. Rozdíl mezi příjmy a výdaji:
+ 1.282.000,- Kč.
4. Zajistit adventní setkání obce s hudební skupinou Javor. Zajistit kostel.

Zapsal: M. Fürstová

Ověřil: J. Jindra. J. Pavelec

