Zápis 42. zasedání zastupitelstva obce
ze dne 18. listopadu 2013
Přítomni: Šikula, Sadílek, Ostrý, Marková, Petrželková, Prudký
Omluveni: Mareček, Kalas, Musil
Program: Zahájení
1. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Rozpočtové opatření č. 8
3. Příspěvek na výuku plavání ZŠ Rozseč
4. Rozsvícení vánočního stromu
5. Zaměření – chodník Famílie
6. Zaměření – cesta a strouha nad č.p. 206
7. Kanalizace od č.p. 20 k č.p. 173
8. Žádost o odkoupení pozemku
9. Plán kalkulace vodného
10.Plán financování obnovy vodovodu
11.Příprava obecního kalendáře
12.Žádost o odkoupení pozemku
Zasedání zahájil v 18:30 pan starosta, který přivítal přítomné a seznámil je s
programem.
ad1) Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
ZO schválilo zapisovatelku: Eva Petrželková.
Ověřovatelé zápisu: Jiří Prudký, František Ostrý
6 hlasů pro

0 hlasů proti

ad2) Rozpočtové opatření č. 8
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 8 ve výši 60.000,- Kč na straně
příjmů i výdajů.
6 hlasů pro

0 hlasů proti

ad3) Příspěvek na výuku plavání ZŠ Rozseč
ZO schválilo příspěvek na úhradu provozních nákladů, na výuku plavání
žáků ZŠ ve výši 8750,- Kč.
6 hlasů pro

0 hlasů proti

ad4) Rozsvícení vánočního stromu
Při tomto bodu přišel omluvený pan Jiří Musil.
Rozsvícení vánočního stromu bude 7. 12. 2013 v 17.00 hod.
ad5) Zaměření – chodník Famílie
Starosta seznámil ZO se zaměřením chodníku v části Famílie. Připravuje
se smlouva na odkoupení části dotčených parcel.
ad6) Zaměření – cesta a strouha nad č.p. 206
Starosta seznámil ZO se zaměřením místní komunikace nad č.p. 206.
ad7) Kanalizace od č.p. 20 k č.p. 173
Starosta seznámil ZO se zaměřením kanalizace od č.p. 20 k č.p. 173. U
dotčených parcel bude zřízeno věcné břemeno.
ad8) Žádost o odkoupení pozemku
ZO neschválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 567/62.
1 hlas pro

6 hlasů proti

ad9) Plán kalkulace vodného
ZO schválilo plán kalkulace vodného na rok 2014 s navýšením vodného
ve výši 5,1%.
ad10) Plán financování obnovy vodovodu
Starosta seznámil ZO s průběhem vypracování plánu obnovy vodovodu.
ad11) Příprava obecního kalendáře
Návrh kalendáře na rok 2014 byl zadán ke zpracování.
ad12) Žádost o odkoupení pozemku
ZO schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 57/4 o výměře 50 m2.
7 hlasů pro

0 hlasů proti

Diskuze:
Usnesení: ZO projednalo všechny výše uvedené body. Body 1), 2), 3), 9), 12)
schválilo, bod 8) neschválilo.
zapsala: Petrželková

