
 

Zápis z veřejného zasedaní obecního zastupitelstva konaného
18.3.2009

Zahájení v zasedací místnosti OÚ v 18. hod.
Účast: p. Urban, p. Mašek, pí Burešová, pí Volejníková, p.Marek, p.Černý, p. Kubát    100%
Dle přiložené prezenční listiny.

Program
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Informace o zajištění projektové dokumentace na kanalizaci
4. Informace o zajištění dotace z EÚ na akci rybník
5. Schválení nového požárního řádu
6. Diskuse
7. Usnesení obecního zastupitelstva
8. Závěr

Hlasování: 0 – 0 – 0
Pro – Proti – Zdržel/a se

Schválení programu zasedání obecního zastupitelstva.                                                     7 – 0 – 0
Navržení a schválení ověřovatelů zápisu pí Burešová, p. Kubát.                                      7 – 0 – 0
Zápis provedl p. Mašek.

Průběh zasedání.
ad/ 1 Zahájení a přivítání hostů provedl starosta p. Urban.
ad/ 2 a 3 Místostarosta p. Mašek seznámil s plněním z minulého zasedání. Na minulém zasedání
byla  ve výběrovém řízení na projektovou dokumentaci kanalizace zastupitelstvem obce schválena
firma IKKO Hradec Králové, s.r.o. V současné době se již na projektu pracuje.
ad/ 4 Starosta obce seznámil přítomné s pokračováním záležitostí akce rybník ,, Mlýnský“
Projekt byl schválen KÚ Pardubice, dostal evidenční číslo a byl odeslán s žádostí o dotaci na
Ministerstvo životního prostředí ke schválení.
ad/ 5 Byl přečten navržený nový požární řád. Nový požární řád byl obecním zastupitelstvem
schválen.                                                                                                                             7 – 0 – 0
Bude odeslán k posouzení na Pardubický záchranný sbor.

Diskuse
Starosta obce přednesl, jak pokračují jednání o koupi pozemků na výstavbu rodinných domků.
Majitelé pozmků jsou čtyři. Tři návrhy jsou zastupitelstvem akceptovatelné. Čtvrtou nabídku
Agrodružstva Brloh 250 Kč za metr čverečný zastupitelstvo zamítlo.                                 0 -7 – 0
S majitelem pozemků budeme ještě jednat.
Byla přečtena smlouva s dotací na zřízení Czech POINT obecní zastupitelstvo tuto smlouvu
schválilo.                                                                                                                             5 – 2 – 0
Náš občan p. Drahokoupil požádal obec o odkoupení použitých betonových dlaždic, jedná se o 
zbylý materiál z rekonstrukce chodníků v ceně 3 Kč za ks. Prodej byl obecním zastupitelstvem
schválen.                                                                                                                             7 – 0 – 0
Starosta obce seznámil občany s vandalským činem, zbouráním křížku božích muk nad obcí.



Křížek byl před necelými dvěma lety restaurován nákladem deseti tisíc. Případ vyšetřuje Policie 
ČR, se starostou byl sepsán protokol.
Paní Švábová podala návrh na zřízení ještě jedny úřední desky v obci. O tomto návrhu budeme 
jednat na příštím zasedání.

Usnesení obecního zastupitelstva
Zastupitelstvo schválilo nový požární řád. Zastupitelstvo zamítlo nabídku Agrodružstva Brloh na
nákup pozemku na výstavbu rodinných domků za cenu 250 Kč za metr čtverečný. Byla schválena
smlouva s dotací na zřízení Czech POINTu. Byl schválen prodej použitých betonových dlaždic 
panu Drahokoupilovi.

Zasedání bylo ukončeno v 19.35. hod.

Ověřovatelé zápisu: pí Burešová
                                 p. Kubát

Na vědomí starosta: p. Urban
          místostarosta: p. Mašek
         


