Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce,konaného dne 2.12.2016
Zastupitelstvo obce po projednání programu zasedání
a přednesených zpráv

Bere na vědomí
- došlou poštu
- návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2017

Souhlasí
-se jmenováním zapisovatele, ověřovatelů zápisu a předkladatele usnesení
- s programem zasedání
- s příspěvkem 3 000,-Kč na projekt „Čistá řeka Sázava 2017“
- s odstraněním živice z ppč.429/37
- realizovat opatření a odvrácení havarijního stavu rybníka

Pověřuje
-starostu zadat zhotovení projektová dokumentace na druhou etapu
komunikace v nové zástavbě
odstranění živice z ppč.729/37 a zajistit stavidla rybníka

Starosta

Místostarosta

Zápis č. 13.
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 2.12.2016.
Přítomni ZO:
Košata Františe,František Chalupecký , Retych Pavel ,Vladimír Štěpánek
a Ladislav Strnad.
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Schválení předloženého programu zasedání
Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a předkladatele usnesení.
Došlá pošta
Projednání odstranění živice a zhotovení komunikace na
ppč.429/37
6. Odbahnění rybníka a oprava stavidla.
7. Sestavení návrhu rozpočtu na rok 2017
8. Setkání se seniory.
9. Diskuse .
10. Návrh usnesení .
11. Závěr
1.
Starosta zahájil zasedání přivítáním přítomných členů ZO. ve 20,00 hod.
2.
Po předložení programu zasedání k doplnění programu nebyl podán žádný návrh a starosta
nechal hlasovat o jeho schválení. Pět členové souhlasí s programem zasedání.
3.
Starosta navrhl zapisovatelem zasedání Ladislava Strnada,ověřovatelé zápisu Pavel Retych ,
Ladislav Štěpánek a předkladatel usnesení František Chalupecký. S tímto návrhem souhlasí
všech pět přítomných členů zastupitelstva.
4.
Žádost o příspěvek - Posázaví o.p.s. na čistou řeku Sázava 2017.Starosta obce navrhl přispět
jako v loňském roce 3 000,-Kč. Zastupitelstvo se jednohlasně shodlo na výši daru.

5.
Na žádost vlastníka nemovitosti ppč.429/42 o umožnění přístupu na vlastní pozemek je
nutné zprůjezdnit komunikaci na které je uložená frézovaná živice na ppč.429/37.
Zastupitelstvo obce navrhlo použít tuto živici jako podkladní vrstvu komunikace do nové
zástavby. Obec nechá zhotovit projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení na
druhou etapu zmíněné komunikace .
6.
Z důvodu havarijního stavu stavebního objektu hráze rybníka je nutné zahájit opravu tz.
vypustit vodu a odbahnit část okolo stavidla. Posoudit možnosti opravy a nebo výstavby
nové propusti.
7.
Zastupitelstvo společně sestavilo návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2017 a návrh bere
na vědomí a souhlasí s jeho zveřejněním . Návrh rozpočtu příjmů a výdajů bude zveřejněna
na úřední desce obce a elektronické desce.
8.
Po diskusi o setkání ze seniory obce Drahňovice starosta navrhl pro každého darovat balíček
v hodnotě 250,-Kč. a kalendář na rok 2017. Pro každého účastníka občerstvení a povinnost
účasti každého zastupitele. Termín konání určen na 11.12.2016 od 13,00 hod.
9.
Diskuze byla vedena okolo prací navržených na rok 2017
10.
Chalupecký předložil zastupitelstvu návrh usnesení ze zasedání. Všech pět přítomných členů
zastupitelstva souhlasí s návrhem usnesení a tímto je návrh přijat jako vlastní usnesení

Zasedání starosta ukončil s poděkováním za účast ve 21,30 hod.

Zapisovatel

Ověřovatelé

