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Zpráva ze zasedání ZO ze dne 28.12.2005, v 19:00 hod. 
  
přítomni starosta p. B.Hnulík 
  zástupce  p. M.Jordán 

  členové ZO  pí S.Kalašová, pí J.Julínková, p. M.Durek, p. J.Vávra 

Program: 

1. Zvolení zapisovatele a ověřovatele zasedání zastupitelstva obce. 
2. Schválení programu ZO. 
3. Schválení záměru obce o odprodeji pozemků p.č. 231/57,58,61. 
4. Zrušení vyhlášky MŠ ve smyslu §19c odst.1 zák. 564/90 Sb. 
5. Nádrž na vodu pro MŠ 
6. Myčku na nádobí pro MŠ 
7. Přijetí daru od p. Šindeláře 
8. Přijetí daru od p. Kulhavého 
9. Oznámení o podpisu Mandátní smlouvy 
10. Informace regionu JIH a Ladův kraj 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo tyto body: 

    

1. Paní Julínková a pan Vávra zvoleni zapisovatelé a ověřovatelé zasedání 
ZO 
hlasování: ano: 6 ne: 0 zdržel se: 0     

2. Hlasování o programu ZO 
hlasování: ano: 6 ne: 0 zdržel se: 0     

3. Hlasování o schválení záměru obce o odprodeji výše uvedených 
pozemků 
hlasování: ano: 6 ne: 0 zdržel se: 0     

4. Zrušení vyhlášky MŠ 
hlasování: ano: 6 ne: 0 zdržel se: 0     

5. Nádrž na vodu pro MŠ 
hlasování: ano: 6 ne: 0 zdržel se: 0     

6. Myčka na nádobí pro MŠ   - bod je Otevřen 
hlasování: ano: 0 ne: 0 zdržel se: 0 
  

Diskuze: 

Starosta obce provedl podrobné seznámení občanů s podepsáním mandátní smlouvy s firmou VRV 
na vodu a kanalizaci v obci. 

p.Hromada vznesl dotaz na dotaci, kterou obdržela obec Struhařov. Struhařov má přislíbenou dotaci 
na vrty, ne na připojení. My budeme žádat na připojení v rámci Regionu Jih. 

RD byly zaneseny do územního plánu obce z titulu zájmu občanů o výstavbu a možnosti rozšíření 
obce na stav občanů k roku 2015 na 850 lidí. 

Dotaz omezení stavby občanů k druhu výstavby. Pan Jordán dal vysvětlení o nemožnosti omezení 
výstavby občanů nad rámec stavebního zákona. 

Dotaz p.Hromady k odběru vody z vodního zdroje u starého hřiště. Tato voda se může používat pouze 
jako užitková. Po dohodě s p.Jordánem bude umožněno jenom jedné osobě, která bude mít toto 
oprávnění, čerpat a možnost uspokojit ostatní zájemce. 

pí.Vostřáková vznesla dotaz k automobilovému setkání na Ranch El Paso. Na obecní úřad nebyla 
žádost podána. Nájemce bude informován o další nápravě své činnosti, že každá takováto akce musí 
být nahlášena na OÚ. 
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pí.Lojdová vznesla připomínku k nefunkčnosti retardéru za krámem. Stavebníci se domluví a posoudí 
o vhodnosti jiného řešení. 

p.Vykysalý vznesl názor na majetek silnic II.třídy směr Klokočná. Tato komunikace patří 
Středočeskému kraji, který ji i spravuje. 

Starosta se zmínil o tříděném odpadu a výběrovém řízení místa. 

p.Navrátil vznesl dotaz na vodné a stočné. V současné době plánu a výhledu zpracovatele projektu 
Regionu Jih je možno pouze spekulovat tak, jak je uváděno v odhadech tj. kolem 40,- Kč. 

Starosta toto ještě rozvedl o zavedení vyhlášky stočného, která by byla závazná pro každého občana 
v obci. Tato stať byla doplněna pí.Šindelářovou o stavu v Kamenici. 

pí.Durková se dotazovala, zda obec má alespoň hrubý odhad na přípojky občanů na vodu. Tento 
odhad se prováděl jak na plyn tak i na vodu a vychází řádově na 40 až 60% občanů. 

pí.Šindelářová žádala o vytisknutí jízdních řádů. Přislíbeno, že ji budou dodány pí Julínkovou. 

Starosta informoval o připraveném soudním jednání s bývalým nájemcem p.Voldrábem, o provedené 
kontrole Krajským úřadem, Pozemkovým fondem a ukončil jednání blahopřáním všem občanům k 
roku 2005. 


