Č.j. 0210
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 15.4.2010

Přítomni: Badalíková Tereza, Balabánová Danuše, Ing. Cikryt Jiří, Čuhel
Martin, Karásek Jaromír, Tulis Josef, Tulis Pavel, Šoustar Vladimír
Omluveni: Smetana Luboš.
Občané: Krejsek Jan, Krejsek Blahoslav, Musil Pavel, Ing. Pejchal Pavel, J
Ing. Řehoř Jan, Hubl Jiří, Hlavatý Josef, Pavlovský Josef, Zahrádka Jaromír, Ing.
Pohanková Květoslava, Holý Petr, Janíček Rudolf,
Ověřovatelé zápisu: Ing. Cikryt Jiří, Čuhel Martin.

Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Informace o neschválení žádosti o dotaci
4. Realizace interakčního prvku plošného-Podvesnice
5. Dotace POV – jeviště v KD
6. Rozpočtové opatření
7. Vyjádření k investičnímu záměru – Tulis Jan , Branišov
8. VPP – informace
9. Cesta - Kříštice
10.Informace záměru obce k parcelám č. 2015 a parc.č. 48
11.Různé
12.Závěr
Ad 1/ Pan starosta přivítal všechny přítomné a seznámil je s navrženým programem, který
zastupitelstvo obce hlasováním schválilo.
Ad 2/ Pan starosta navrhl na ověřovatele zápisu pana Ing. Jiřího Cikryta a Čuhla Martina.
Oba jmenovaní byli hlasováním určeni ověřovateli zápisu.
ad 3/ Obec obdržela vyjádření k získání dotací na projekt „Zkvalitnění života na venkově –
Dlouhé“. Z důvodu nedostatku financí ve státním rozpočtu na dofinancování podílu státu
obec dotace neobdrží. Další kolo na přijímání dotací je až v únoru 2011, nestane-li se jinak.
Ad 4/ Pan starosta seznámil přítomné s návrhem situace rybníka na Podvesnicích a
otevření koryta potoka, který je v současné době zatrubněn od 60. let minulého století.
Pan starosta seznámil i se záměrem projektanta o odstranění nepovolené skládky. V tom
případě bude nutné sondami prověřit skládku uloženého materiálu a vypracovat projekt.
Ad 5/ Akce bude prováděna „Smlouvou o dílo“ - zámečnické práce – p. Tulis Josef č. 69 a
stolařské práce pan Řehoř Michal. Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo v poměru
hlasů 7 pro a 1 se zdržel hlasování..
Ad 6/ Pan starosta přednesl rozpočtová opatření, která předložila účetní obce, jedná se
změnu v neinvestičních výdajích – příspěvky na žáky ZŠ Nové Město na Moravě.
Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo jednohlasně.
Ad 7/ Pan Tulis Jan, Branišov č. 41 žádá obec o vyjádření k investičnímu záměru
„ Zimoviště pro hovězí dobytek“ v k.ú. Dlouhé.

S tímto záměrem, jak byl předložen, zastupitelstvo obce souhlasí za předpokladu,
že bude dodržen technologický postup stavby tak, aby nedocházelo k úniku fekálií.

V blízkosti stavby se nachází jímací vrt a PHO 2 stupně vodovodu pro obce Dlouhé
a Račice.
Ad 8/ Obec přibrala pracovníka na VPP pana Řehoře Bohumila, úřad práce přispěje
částkou 10 800,- Kč měsíčně. Pokud bude mít ÚP dostatek financí , obec přijme ještě
jednoho pracovníka, také na VPP. Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo.
Ad 9/ Práce na opravě lesních komunikací byly obnoveny.

Nejprve bylo nutné provést vykácení překážejících stromů v celkovém objemu:
• borovice kulatina:
6,21 m3
• borovice surové kmeny :
2,52 m3
• smrk surové kmeny
2,03 m3
• smrk surové kmeny:
30,86 m3
• Smrk kulatina:
73 m3
• špalky:
21,6 m3
______________________________________________________________________________
• Celkem:
136,22 m3
Těžbu provedla firma Šafránek z Rovného.
V současné době je prováděno odvodnění starých cest. Zastupitelstvo obce pověřilo
starostu obce k jednání s finančními bankami o vyřízení úvěru na zafinancování akce..
Ad 10/ K záměru obce informoval pan starosta o žádosti Ing. Blahy, vlastníka hájenky
„Zátoky“ č.p. 70 o odkoupení sousední parcely č. 2015 a parcely č. 48, které sousedí s č.p.
2 – vlastník Řehoř Jan a Řehořová Lenka. Na tento nesoulad se přišlo při zpracování
operátu v roce 2003. Zastupitelstvo obce hlasováním zamítlo prodej parcely č. 2015, na
parcelu č. 48 souhlasí zastupitelstvo, aby byl vypsán záměr obce.
Ad 11/
• Pánové Tulis Josef a Ing. Cikryt Jiří podali dotaz, zda je při realizaci díla na
Podvesnicích započítána i ČOV. Pan starosta uvedl, že do tohoto projektu nelze nic
jného vkládat, na ČOV bude muset být nový projekt. Prozatím nemají čističky
vyřešeny ani daleko větší obce ..
•

•

Pan starosta informoval přítomné o současných cenách za dřevo:
smrk:
1650,- Kč
surové kmeny
700,- Kč
špalky
600,- Kč.
Pan starosta informoval o tom, že 7.4.2010 proběhla kontrola ČIŽP k
vydávání povolení kácení dřevin mimo les.

ad 12/ / Pan starosta poděkoval všem za účast a zasedání rozpustil.

