Zased,ání ob ecního zastupitelstva

Císlo:

11

Datum: 28.03.2011

Zápis:
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného v klubovně hasičskézbrojnice
Začátek: v 19.00 hodin
Přítomni : p.p. Por1ášik,Vinter, Vlček,Švec,Čáíov
á, Rezler
omluveni: Kropáčková
Dále přítomni : 4
Zasedénízahájll starosta obce p.Portášik, přivítal přítomné a prohlásil zasedání za
usnášeníschopné.

Byli navrženi

:

Zapisovatel : Hnídková
Návrhová a mandátní komi se : Vinter,
ověřovatel é zápisu : Vlček,Rezler

Č áňová,

Švec

PROGRAM:

1'Kontrola usnesení z l).zasedání oZ
Bod 1 I- zpracování rozpočtového výhledu
Bod 12- zajistit p.Laňkovou na pracovní poradě
2. Rozpočtovéopatření B,9 l20I 6
3. obecně závaznávyhláška č.Il20I7 _odpady
4. Dotace hasiči- auto
5. Poskytování sociálních služeb
6. Y ýjezd z komunik ace-jižní parcely
7. Vyjmutí lesa- rozhodnutí
8. Chodník-cyklostezka koordinované stanovisko
9. Restaurace-inzerce
1 0. Komunikace-oprava MK p'č. 7 03,43 I l I,43 0 l 3,43
1 1. nájemné za pokoj nad hospodou
12. Diskuse
13. Návrh na usnesení
14.Závěr

0l

5,43

0

l

I

Program zasedání byl jednohlasně schválen

1.

Kontrola usnesení z 10.zasedání

Hovořil starosta, bod 1l-zatím nesplněn, je přesunut na dalšízasedání, bod 12 splněn

2.

Rozpočtovéopatření 8,912016

Přečetla p. Hnídkov á.oZ j ednohlasně schvaluj í.
3.obecně závazná vyhláška o odpadech

bylo ZŮ rrpoz*rrrčno na teclrriíck*
ťtprav1,.literé by mělo zapsat do nové vyhlášky.Cerry zůstávají stejné 440/trr'ale
Žijícílroobčany. 250/dítě dql tr 8let a 5001objckt slouŽícík rckrcaci.Zo provedlo úpravy
a 5 lrlasy s*hvalrrj* nové znění vyhláŠlcy, 1 hlas ( p'Čgriov*) se xdržellrlasovaJ:ístaťostÍt u:í€dl,,že při k*n'kole x miirist*rstva

4"

Dotace lrasiči*auto

Infornrcva]a p"Čáňová a st*rosta, hasiči nrají nrožlr*st získať nový aulotli*bil, podrnínk*u
j* zár'az*k obce, že *elou částkrr zafinanruje u o}:ecnitrro roap*čtu' ŮZ schvaiuj* phre
dofi.n*'ncov;íní ak*c ,, Velké Hydčice-Dopral.ní aut*rgobi1 ,, clo výše 1'200.00b,-Í{č.

5.

Poskytování sociáiních služ*b

PřítomrrÉsezirámila p.ČáRovl s připrar'ova"nou snrlouvou o pzu1nerství v ránlci DSo
Horažďovink* * p*dpoře sociálních služeb

$- výj*q{l ko*Y*iku.**iTí pq.glv

'

'

*
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,

starosttt uvcd}, p.KŤížz Policíe ČR oat lrun*čně s*u1rlasrré stanovirkn a vrátil se
k prir'odním* návrhu * tirrr výjczd povolil'

7.

Vyjrnrrtí lesa-rozlrodnutí

Ptítomníbyli soxnámeni s Rozlrodxrrtínr b'íěU Horažďovíce poď čisl*rn x2?s/?Ů1? v*
kteróm dojde k vyjnrrrtí pozernku-původní topolový les, kciy se obcc brárli}a zalesliěrrí
tohcta poeenrkrr který jc v zátopor'óltr iuenrí, bývá nejvíce zasa*en v dcbě povoc{rrí.Zo
'
se domnívalo,Že osázení by zabránilo prťrtoku voďy při povcldníclr, proto rrrrítalo
r'ozlrodnuti. kdy se tento pozemek vyjínrá z pozemku určeneho lc plneni Í'unkce lesa'

8.

9'

C}rodrrík-cyklaste.xka-kcordinoveaé stannvisko
stzu'osta uvedl, že zbývá doplnění od Poi'odi a na jejiclr soulrlas. Musí se
"yjáďit
lc činnr:sti v zátopovérn úzetní.
R{:statlracť-inzerce

Star'$sta sezrrámil př'ítamn* se sit*gci kolern pronájrnrr lrospody, Zo podalo irezcráty a
čekáme, zda někdo projeví o pr*nti.}em zájem.aZ bere na vědnmí
I

0. Konrunikace-oprava

MK

přítomnílry}i sexrránr*ni s tir:r, že obCIc obrlržídota*i Ře Ůpťavu rr:iiinictr t<orrlru:xffi
oZ berc na věclomí.
11. Najemné pok*j* n*dhcspodou

oZ vytvoíila naj*nrni smlcrrwt
12.

na d*Čásrrý pronajem, zatínr vš* v jednání.

Diskusc

p.Potužák- zd* se opraví rl.hy v kortr*nikacích po zinrě
p. Yoldři*h- představíl s* jako ir*vý obč.an obce a nabídnu} pŮÍi10c! kdyŽ bude třsba-

13.

Návrhna'$$Essaní

Přečetl p.Vinter,ZCI jednoblasně schvalují.
14' Závér
$tarosta poděkov'ď přítcrnným ua Éčasta:zage'diání ukončil.

Skončerro :21.00

Usnasení:

ROZHODLCI

O

:

5?/ prograar ll'zagedání oE
58/ rozpočtovénropa*ení 8,912016
59/ obecně zžtvamévyhlrášce o odpadech ě.ll20l7
60/ plném dofinancování akce,, velké Hyděice_ Dopravní automobíl"

do výše 1.?0*.**0

Kč

UKLÁDÁ:
13 l zpracov ání rczpoětového výhledu
Zajistí: Vinter, Čáňová, Portášik
Zapsal: Jitka Hnídková

ověřili: Vlček Zďeněk
Rezler Jiří

Dne:31.3.2017
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