Zápis schůze ZO konaná dne 22.2.2010
Počet přítomných: 6
Omluven:
Hosté: 9
Jednání zahájil a řídil starosta pan Gustav Pilz
Zasedání je usnášení schopné
Ověřovatelé zápisu: Pavel Šorf st., Miloslav Tomeš– pro 6 hlasů

1. Program jednání zastupitelstva – pro 6 hlasů
2. p. Jelínek – nádrž na vodu – optimalizace vodního režimu – pro 6 hlasů
3. Smlouva o smlouvě budoucí prodej prodloužení plynovodu na ppč 577/4 a 577/1- RWE x obec
Svojkov – pro 6 hlasů
4. Hend for help žádost o příspěvek – 6 proti
5. Napojení místní komunikace ppč 577/1 na ppč 577/4 pro 6 hlasů
6. Přizvání pana Formana za účelem dohodnutí smlouvy o financování výstavby MK a inženýrských
sítí – pro 6 hlasů
7. Výstavba 4 RD projednání se stavebním úřadem, že požadujeme různorodou výstavbu a domy
vesnického typu a rozhodneme na příštím zastupitelstvu. Likvidace dešťových vod a odpadních
vod na pozemku majitelů. Pro 6 hlasů
8. Podání žádosti o dotaci z programu obnovy venkova – program č. 17 – DT 1 – obnova a údržba
venkovské zástavby a občanské vybavenosti – rekonstrukce budovy obecního úřadu – výměna
oken, oprava podezdívky a vstupních schodů, výměna špatných trámů v krovu a podlaze, zajištění
stropu (celkové předpokládané náklady ve výši Kč 607.000, výše dotace Kč 485.600, vlastní
prostředky obce Kč 121.400). Vyčlenění vlastních prostředků ve výši Kč 121.400 z přebytků
minulých let na pokrytí vlastního podílu při financování akce – rekonstrukce budovy obecního
úřadu. pro 6 hlasů
9. Informace o oslovených firmách do 25.2.2010 musí poslat nabídky a pak proběhne výběrové řízení
10. Ukazatele rychlosti, semafor, ostrůvek u zastávky - budeme dále jednat s dopravním inženýrem,
který bude projektovat chodníky
11. Informace o financích, doplacení úvěru, stav daňové výtěžnosti, stav financí na běžném účtě.
12. Různé – kaple sv. Václava, zda bude dodělána oprava podlahy pod varhanami. Cesta ke
Slapničkům – roura u pana Čežíka (kontrola, zda funguje odtok vody).

Zapsal:

Schválil:

Kontroloval:

