Zasedání ob*cního zastupitelstva

Číslo:

9

Datum: 2?.A9.7;016

Zápis:

kulturního domu ve Velkých
Ze zesedání obecního zastapitelswa konaného v klubgvnč

Hydčicích'
Zači*ek: 19,00 hodin
riri"*"i , p.p' rofiášik, Viatern Švec,Yiček, Čiíňová,Kropaěková,Rezler
Dálepřítomni: ó
přivltal přítomná a prohlásil mseáámiza
Zasedárrí zahájil starosta *bce p.Portašik,
usnášenísctrop*é.

Byli navrženi

:

Zapisovatol:p.řfuídková

ú!|tr*| - Áarrd*tni

Y

komise : p.Vinter,Čáňová,Kropačková
p.Rezler,Ylček
ověřovatelé zapisu :

PROGRAM:

1'
?.

Rozpočtová opa*ení 3,4nŮI^6
odprodej pozemku p'Patrovičavé
3" Ccsták hájgYt!ě
_psa*i
koniky k 31'12'2Ů16
4' Ukončerr{
5. Uffiístěť'íradarír v obsi
6. Divadeltrí představ.ení
7. Chodníky_ cyklostezkav obci
8. Prácheň informace
9. Diskuse
10. Návrh na usnesení

1l'Zžxěr

Progr*m zasedání byl jednohlasné sehválen'

-přeěetla p.Hrrídková.Eo j*daohlasně schválilo'

_

e*stat ugrostřed- ..
jedná o pozerne'!
J<qi
starosta i*formoval přítom*é, fu se
obec vyvěsila
Žádosti
již staÍá zátgžitost.Na zakladě
soukromé}o po"u*ň', j. to
25 Kř: ! r'ft '
za
odprodej p*zemku p.Patroviěové

Zál,*6o napro**ížď''-r'"-rq r

již z4raeovaný projckt *:q'uy řr-1ble1atickrí komrrnikace'Cena
bude stříkaný asfalt.
áer* poúpooj"*u i+e.tiuic iórun,povrch

Starosta uvedl, Že má

[ň*

4. Uk*nčenípsaní kroaiky
Starosta semá}*il přítomnés pís*nrnou žádostí o ukončenípsanf kroniky,Paní Tvrdií
kroaiku za rok 201 6 dokončía je na aZ, aby dďi veřejnosti na vědomí, ž* se mohou
zájemci o psaní kroaiky přihlásit na oU.Zfuoveň poděkoval p'Twdé za dobře vykonanou
pti.rcí. oZ bere na vědomí.
5.

-

Umístění radarri'v obci
starosta vysvětlil' Že se čeká na vyjádření k výjezdu z jiftiích parcel,vyjádření má
dodat p.KříŽ,osazeni bude v nejbliŽšídobě..Zaroveň ukládá Zo p.švecovi z*jištěrri

osazení sloupků.
6. Divadelní představení

Starosta uvedl, že po lcňském rispěšuénr představení divaóla ze Žihobec, bude 5.1 1'od l9.0Ú
hodin v kulturním domě rrové představoní.Všichni občanéjsou srdečně zváni .

*

?, Chodaíky-cyklctrasa v obci
Jedrui se o projektovou dok*mentaci, která se Íýká chodníkfr pro cykloturisty i c}tod*e.
8. Prácheň-infarmace

Stalosta popsal prác*, kteÉprobíhajípřed hŤbitove, zaroveň vysYětlil zpoŽdění prací *
ar*lreologický průd<unt a stižnost obča:rg ke Krajskému uřadu v P1zni.
9. Disk*se

p.Twdil upozcrnila na nepořádek, který vzniká kolern kontejneru u obchodu
1Ů'

Náwh na usnesení

Přečstl p. Virrter a byl jednohlasně schvále*

tt.Závět
Starosta poděkoval přítomným za úěast a easedifurí ukončil.

Skončeno : 20,00 hodin

Usnesení:

ROZHODLO O

:

48/ prograrnu 9raseďiní oZ
49l roapočtovémopaťeú3,4 17816
50l odprodeji pozemku p'Patrovičové v ceně Ž5Kčlm2

EERE ne

vĚnouÍ

:

urrÁoÁ:
10/

z4iištěníosazoní sloupu pro unístěnÍ rr]sazdele rychlosti u vjezdu do obce
zqiisÉ:Švec Milan
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