Zápis č. 1/2019

ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného
dne 22.02.2019 v 18:00 hod. v Kulturním domě
Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.03 hodin starosta obce p, Tesař, který přivítal členy zastupitelstva a všechny přítomné hosty,
Konstatoval, že Zastupitelstvo obce bylo řádně svoláno a zveřejněno a je přítomna nadpolovični většina Zastupitelstva obce v počtu 13 - ti
členů zastupitelů. Zastupitelstvo obce je usnášeni se schopné. Starosta upozornil, že je pořizován zvukový záznam pro potřebu
vypracování zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Kochřov,
Omluveni: Radka Synková, Veronika Pandulová
K bodu 1
Schváleni programu 6. zasedání zastupitelstva obce
Starosta předčítá návrh na usneseni, Starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na dop|něni usneseni,
P. Votřel upozorňuje na bod 3) schváleni zápisů z rad obce, chybně uvedena čísla rad ke schváleni. Jelikož se k tomuto návrhu nikdo
nevyjádřil, starosta obce nechává hlasovat,
Usneseni č. 111-2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 6. jednání ZO:

l) Schválení programu ZO č, 1
2) Schváleni zápisů ZO č, 6 z roku 2018
3) Zpráva starosty o činnosti rady obce RO od č. 44 z roku 2018 po RO Č,7 /2019
Rozpočtové opatření Č.1/2019 " pověřeni zastupitelstva obce na prováděni rozp. opatřeni radou obce
4) Dispozice s majetkem obce:
-p,č. st. 633 kú Kocliřov (p. Libor Maňák)
- p.č, 5003, 5004 a 5040 kú Kocliřov (p.
- p,č. 911/1 a 991/2 kú Kocliřov (p.
nově vzniklá parcela č. 991/1 dle GP č, 635-588/2018
- p,č, 2403/60 - nově vzniklá z p.č. 2403/2 a 5541/2 - nově vzniklá z p.č. 5541 kú Kochřov (p.
dle GP 634-586/2018
- p.č, 133/2 - nově vzniklá z p.č, 133 a 2664/2 obě v kú Kochřov (p.
dle GP 630-565/2018
5) Schválení podání žádosti o dotaci na MMR ČR -71708210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova
- podprogram dotační titul DT117d8210A - podpora obnovy místních komunikací (etapy zadní místní komunikace v obci)
- podprogram dotační titul DT117d8210C - podpory obnovy staveb a zařizení dopravní infrastruktury (odstavná plocha u obecního úřadu
Koclířov)
- podprogram dotační titul OT117d8210E - rekonstrukce a přestavba veřejných budov (oprava budovy DU a MŠ, Cp, 123 - výměna
střešní krytiny, klempířských prvků, oprava fasády, vstupní dveře)
- podprogram dotační titul DT117d8210H - podpora a budováni obnovy mist aktivního a pasivního odpočinku (projekt Dětská hřiště
obce Kocliřov)
6) Kontrolni výbor obce (KV), schváleni plánu činnosti, odstoupení členky KV p. Edity Prchalové
7) Finanční výbor obce (FY) schváleni plánu činnosti
8) Schválení poskytnutí finančního daru 20 tis. KČ p.
,
9) Diskuze
10) Závěr
Zastupitelstvo obce voli složeni návrhové komise ve složeni: p. Kulhan René, p,Votře1 Josef, p. Mgr, Oubrechtová Anna
Zastupitelstvo obce voli za ověřovatele zápisu: p. Augusta Přemysl, p. Prchal Ladislav
Zápis vypracuje: p. Eva Veselá
výsledek hlasováni:
PRO:13
PROTI:O
Návrh byl přijat.

ZDRŽEL SE:O

K bodu 2.
Schváleni zápisu ze zastupitelstva obce č. 6 z roku 2018
Starosta předčítá návrh na usnesení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté vybízí k hlasováni.

Usneseni č. 211-2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis zastupitelstva obce č. 6 z roku 2018.
výsledek hlasováni:
PRO:13
Návrh byl přijat,

PROTI: O

ZDRŽEL SE:O

K bodu č. 3
Schváleni zápisů z rad obce od č. 44 z roku 2018 až po radu obce č. 7 z roku 2019
Starosta předčítá návrh na usneseni, podává zprávu o konáni rad obce, Probíhá diskuse. P, Votřel se ptá na jednání s řsd týkající se
Hřebečského tunelu. Vysvětlení podává starosta J, Tesař, jednání se týkalo rekonstrukce tunelu a objízdné trasy přes Hřebeč na
Moravskou Třebovou směr Boršov, Informuje o dalším jednání s ŘSD, kde byl domluven úklid kolem zastávek na Hřebči u komunikace
1/35 a v zatáčce směrem na Svitavy u odbočky na Kamennou Horku, dále jednali o umístěni nové čekárny na autobusové zastávce
Spáleništi směr Moravská Třebová na pozemku ŘSD a řešeni křižovatky 1/35 a 1/34, tj, varianty výstavby kruhového objezdu. Dále se p,
Kulhan ptá usneseni z rady č. 44 týkající se spol. seko Kochřov, na podáni nabídky spol, Meridian, na výstavbu větrných elektráren, na
prodej a nákup obecního traktoru. Vysvětleni podává starosta J, Tesař. Ing. Kulhanová se ptá čeho se týkala rozpočtová opatřeni v
poslednich třech radách, vysvětleni podává p. Kala, SI, Prokešová se ptá na osvobozeni poplatku na TKO za rok 2018, vysvětleni podává
starosta j. Tesař, V čase 18:36 odchází p. Kalová, zastupitelstvo obce je usnášení se schopné v počtu 12-ti zastupitelů obce. V čase
18:37 se vrátila p. Kalová, zastupitelstvo obce je usnášení se schopné v počtu 13-ti zastupitelů obce. P, Kulhan se ptá na usneseni týkající
se sděleni spol. EKOKOM o spolupráci s další obalovou společnosti, Vysvětleni podává starosta J. Tesař, P. Zemachová se ptá, jak se
dostane k zápisům z rad obce, Odpovídá starosta J, Tesař, výpisy z rad obce jsou zveřejňovány na webu obce, ve zkrácené podobě, nebo
se občané mohou přijít zeptat na obecní úřad, P. Bajerová se ptá, za jakou částku se koupil první obecní traktor. Odpovídá starosta J,
Tesař. P, Langr se ptá, jak dlouho sloužil původní obecní traktor, odpovídá starosta J. Tesař, Ing, Kulhanová se ptá na usnesení z rady
obce týkající se vyhodnoceni obecního plesu, odpovídá starosta j. Tesař. Ing. Kulhanová se ptá na usneseni z rady obce týkající se
vyhlášeného výběrového řízeni na pozici administrativního pracovníka obce Kocliřov a na jednání týkající se územního plánu obce
Kocliřov, vysvětlení podává starosta J. Tesař, Poté starosta předčítá návrh na usnesení, o tomto usneseni se nehlasuje, bere se pouze na
vědomi.
Usneseni č. 311-2019-1:
Zastupitelstvo obce bere na vědomi zprávu starosty obce o činnosti rady obce a to od č. 44 z roku 2018 po č. 7 z roku 2019.
K bodu Č.3
Schváleni rozpočtového opatřeni č. 112019.
Starosta předčítá návrh na usneseni, předává slovo místostarostovi p, Kalovi, který podává vysvětleni. Starosta J. Tesař doplňuje. Poté
starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usneseni a vybízí k hlasováni.
Usneseni č. 311-2019-ll:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatřeni Č.1/2019.
výsledek hlasováni:
PRO:13
Návrh byl přijat.

PROTI: O

ZDRŽEL SE: O

K bodu č. 3
Uděleni pravomoce k prováděni rozpočtových opatřeni:
Starosta předčítá návrh na usneseni, předává slovo místostarostovi p, Kalovi, který podává vysvětlení. Probíhá diskuse. Ptá se p, Kalová a
Ing. Kulhanová, vysvětleni podává místostarosta p, Kala, doplňuje starosta J, Tesař, Ing, Kulhanová navrhuje, aby se toto usneseni
schvabvalo každý rok a rozpočtová opatřeni schválená v radě obce byla zastupitelům obce elektronicky zasílána. Poté starosta klade
otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplněni usneseni a vybízí k hlasováni.
Usneseni č. 311-2019JIl:
Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením §102 odst. 2 písm. a) zákona Č,128/2000 Sb,
uděluje pravomoc radě obce provádět rozpočtová opatřeni ve schváleném rozsahu a to pro rozpočtový rok 2019 včetně posledniho
závěrečného rozpočtového opatřeni.
a) zapojit veškeré účelově vázané finanční prostředky (např, dotace, příspěvky, granty, dary přiznané v průběhu roku) poskytnuté z jiného
rozpočtu do rozpočtu obce
b) provádět přesun rozpočtových prostředků mezi položkami a paragrafy na straně výdajů z důvodu objektivně působicich skutečnosti,
které ovlivňuji plněni rozpočtu, aniž by se změnil schválený objem celkových výdajů
c) navýšení výdajů, které změní celkový objem rozpočtovaných výdajů, za jedno rozpočtové opatření v
celkové výši max 300 tis, KČ za předpokladu, že dojde k navýšeni rozpočtem nepředvídatelných příjmů.
Po schváleni v radě obce budou elektronicky zasílána zastupitelům obce,

Výsledek hlasováni:
PRO:13
Návrh byl přijat.

PROTI: O

ZDRŽEL SE: O

K bodu č. 4
Schváleni prodeje a uzavřeni smlouvy k pozemku p.č. st. 633.
Starosta předčítá návrh na usneseni, Podává vysvětlení, poté starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplněni
usneseni, poté starosta vybízí k hlasováni.
Usneseni č. 411-2019-1:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavřeni kupní smlouvy pozemku - p.č. st, 633 kú Kocliřov panu
,
za cenu stanovenou znaleckým posudkem č, 2435 vypracovaným soudním znalcem Ing, Stanislavem Boháčem z ledna 2019 ve
výši 200 000,- kč.
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Výsledek hlasováni:
PRO:13
Návrh byl přijat.

PROT1:0

ZDRŽEL SE: O

K bodu č. 4
Schváleni prodeje a uzavřeni smlouvy k pozemku p.č. 5003, 5004 a 5040.
Starosta předčítá návrh na usneseni. Podává vysvětleni, poté starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění
usnesení, poté starosta vybízí k hlasováni,
Usneseni č. 4l1-2019-ll:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavřeni kupní smlouvy pozemku - p.č. 5003, 5004 a 5040 všechny v kú Kochřov
,
,
za cenu stanovenou VOS č, 3/2014 takto: p,č,5003 za cenu 27170,- Kč, p.č. 5004 za cenu 8140,KČ a p.č, 5040 za cenu 14430,- Kč. Celková cena za pozemky činí 49740,- KČ.
výsledek hlasováni:
PRO:13
Návrh byl přijat,

PROTI: O

ZDRŽEL SE: O

K bodu č. 4
Schváleni prodeje a uzavřeni smlouvy k pozemku p.č. 99111 dle GP č. 635-58812018.
Starosta předčítá návrh na usneseni, Podává vysvětleni, poté starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na dop|nění
usneseni. Probíhá diskuse, ptá se p. Kalová na přístup pozemků nacházející se za pozemky, které jsou navrhované k prodeji. Poté
starosta vybízí k hlasováni,
Usneseni č. 4l1-20194ll:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavřeni kupní smlouvy pozemku p.č, 991/1 kú Kocliřov dle GP č.635-588/2018 (jedná se o nově
vzniklý pozemek z původních p,č,991/1 a 991/2) za cenu dle VOS Č,3/2014
,
za cenu 12935 ,KČ + 21% DPH, K ceně budou připočteny náklady na pořizení GP ve výši 6050,- včetně DPH.
Výsledek hlasováni:
PRO:13
Návrh byl přijat.

PROTI: O

ZDRŽEL SE: O

K bodu č. 4
Schváleni prodeje a uzavřeni smlouvy k pozemku p.č. 2403160 a 554112 dle GP č. 635-58812018.
Starosta předčítá návrh na usnesení, Podává vysvětleni, poté starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění
usneseni, Probíhá diskuse, ptá se SI, Prokešová na užívání sousediciho pozemku p, Karpíškem, Ing, Kulhanová se ptá na upřesnění
prováného pozemku. Poté starosta vybízí k hlasováni,
Usneseni č. 411-2019-IV:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavřeni kupní smlouvy pozemku p.č, 2403/60 a p.č. 5541/2 obě kú Kocliřov dle GP Č.634568/2018. ( p.č, 2403/60 - nově vzniklá z p.č. 2403/2 a 5541/2 - nově vzniklá z p,č. 5541 kú Kocliřov)
,
,
za cenu stanovenou VOS č, 3/2014 takto: p.č,2403/60 za cenu 19825,- KČ a p,č,5541/2 za cenu 5775,- Kč. Celková cena za
pozemky činí: 25 600,- KČ, K ceně budou připočteny náklady na pořízeni GP ve výši 6692 ,- KČ včetně DPH.
výsledek hlasovánh
PRO:13
Návrh byl přijat.

PROTI: O

ZDRŽEL SE:O

K bodu Č.4
Schváleni prodeje a uzavřeni smlouvy k pozemku p.č. 13312 a 266412 dle GP č. 630-56512018.
Starosta předčítá návrh na usneseni. Podává vysvětleni, poté starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění
usneseni. Ing. Kulhanová se ptá na zřízení věcného břemene, zda bude zapsáno dle GP nebo se zatíží celý pozemek, p. Hrnčíř souhlasi
se zatížením na celý pozemek, P, Kalová informuje přítomné, že měli s manžely Hrnčířovými soudní spor. Dále proběhla ostrá diskuse
mezi p. Kalovou, p, Kalou a p. Hrnčířem. P, Kalová upozorňuje na černou skládku na obecním pozemku sousedíci s prodávajicím
pozemkem. Starosta navrhl, že tento problém projednají v radě obce, kde pověří komisi životního prostředí, aby provedla místní šetřeni.
P, Kala upozornil, že tímto prodejem se znepřistupní pozemky, které jsou nad pozemky paní Hrnčířové, mohla by v těchto místech být
přístupová cesta, právě k těmto pozemkům. Probíhá diskuse SI, Prokešová, Ing. Kulhanová, p. Augusta, p. Kala. P. Kala upozorňuje na
nebezpečné boudy, mohly by někoho zranit, Pokračuje diskuse, P, Kalová se ptá, zda je ochoten uklidit uvedenou skládku, p. Hrnčíř sHbil,
že ano, starosta navrhuje termín do konce března 2019. P. Kulhan navrhuje, aby se doplnib usneseni, že se předmětné pozemky
prodávají včetně součástí a příslušenstvi, P, Kalová upozorňuje, že bude hlasovat proti, protože má špatné zkušenosti s manželi
Hrnčířovými. P, Kala také upozorňuje, že nebude hlasovat pro, protože tu cestu může obec někdy do budoucna potřebovat, Poté starosta
vybízí k hlasováni,
Usneseni č. 411-2019-V:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej a uzavřeni kupní smlouvy, ve které bude uvedeno: pozemky se prodávají včetně všech součástí a
přislušenstvi, k pozemku p,č, 133/2 a p.č, 2664/2 obě kú Kocliřov dle GP Č,630-565/2018 (p.č, 133/2 - nově vzniklá z p.č. 133 a 2664/2)
,
,
za cenu stanovenou VOS č. 3/2014 takto: p,č. 133/2 a cenu 16200,- KČ a p.č. 2664/2 za
cenu 33215,- Kč po slevě 30 % dle VOS č. 3/2014 podle článku Ill. bodu 3,2 - špatná přístupnost. Celkem cena za pozemky činí 49 415,-
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Kč, K ceně bude připočtena poměrná část na pořízeni GP ve výši 3151,- KČ včetně DPH, Podmínkou uzavřeni kupní smlouvy na uvedené
pozemky bude souhlas zřízeni věčného břemene - služebnosti ve prospěch obce Kochřov pro přistup k vedeni obecního vodovodu.

výsledek hlasováni:
PRO:11
Návrh byl přijat.

PROTI: 2 (p. Kala, p. Kalová)

ZDRŽEL SE: O

Přestávka: 20:30 - 20:42 hodin

Po přestávce chybí p. Bršlica, zastupitelstvo je usnášeni se schopné v počtu 12-ti členů,
K bodu Č.5
Schváleni podáni žádosti o dotaci na MMR ČR - podprogramu dotačního titulu DT117d8210A
Starosta předčítá návrh na usnesení, poté starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplněni usneseni. V čase
20:47 přichází p, Bršlica, zastupitelstvo je usnášeni se schopné v počtu 13-ti členů, Probíhá diskuse, Ing. Kulhanová, p. Maivaldová, p.
Kalová, p. Kulhan se ptá na pozemky pod komunikací, ne všechny jsou způsobem určení ostatní komunikace, vysvětleni podává starosta
j. Tesař. P. Kala upozorňuje, že komunikace nám ničí voda, která zůstává na komunikaci, protože jsou zaneSeny příkopy a propustky,
Poté starosta vybízí k hlasováni.
Usneseni č. 511-2019-1:
Zastupitelstvo obce schvaluje podáni žádosti o dotace na MMR ČR · 71708210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova
- podprogram dotační titul OT117d8210A - podpora obnovy místních komunikaci (oprava místních komunikaci v obci).
Výsledek hlasováni:
PRO:13
Návrh byl přijat.

ZDRŽEL SE: O

PROTI:O

K bodu č. 5
Schváleni podáni žádosti o dotaci na MMR ČR - podprogramu dotačního titulu DT117d8210C
Starosta předčítá návrh na usneseni, poté starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení. Probíhá
diskuse, p. Kulhan, p, Bršlica, p. Votřel, Ing. Kulhanová, p. Kala. Poté starosta vybízí k hlasováni.
Usneseni č. 5/1-201941:
Zastupitelstvo obce schvaluje podáni žádosti o dotace na MMR ČR - 71708210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova - podprogram
dotační titul DT117d8210C - podpory obnovy staveb a zařízeni dopravní infrastruktury (odstavná plocha u obecního úřadu Kocliřov).
výsledek hlasováni:
PRO:13
Návrh byl přijat.

PROTI: O

ZDRŽEL SE:O

K bodu č. 5
Schváleni podáni žádosti o dotaci na MMR ČR - podprogramu dotačního titulu OT117d8210E
Starosta předčítá návrh na usneseni, poté starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplněni usneseni, Probíhá
diskuse. SI. Prokešová upozorňuje, že nebude hlasovat pro, protože nedostala včas všechny podklady k prostudováni. Dále se ptá p.
Kulhan, Ing. Kulhanová. Poté starosta vybízí k hlasováni.
Usneseni č. 5/1-2019Jll:
Zastupitelstvo obce schvaluje podáni žádosti o dotace na MMR ČR - 71708210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova - podprogram
dotační titul OT117d8210E - rekonstrukce a přestavba veřejných budov (oprava budovy DU a MŠ, Cp, 123 - výměna střešní krytiny,
klempířských prvků, oprava fasády, vstupní dveře).
výsledek hlasováni:
PRO:12
Návrh byl přijat.

PROTI: O

ZDRŽEL SE: 1 (SI. Prokešová)

K bodu č. 5
Schválení podáni žádosti o dotaci na MMR ČR - podprogramu dotačního titulu DT117d8210H
Starosta předčítá návrh na usneseni, poté starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplněni usneseni, Probíhá
diskuse, p, Kulhan, p, Kalová, p. Oubrechtová vysvětluje, důležitost hřiště na Hřebči z důvodu turistiky, Ing, Kulhanová, Poté starosta
vybízí k hlasováni,
Usneseni č. 511-2019-lV:
Zastupitelstvo obce schvaluje podáni žádosti o dotace na MMR ČR - 71708210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova - podprogram
dotační titul OT117d8210H - podpora a budováni obnovy mist aktivního a pasivního odpočinku (projekt Dětská hřiště obce Kochřov).
výsledek hlasováni:
PRO:13
Návrh byl přijat.

PROTI: O

ZDRŽEL SE:O
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K bodu Č.6
Schváleni plánu činnosti kontrolního výboru obce.
Starosta předčítá návrh na usneseni, poté starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplněni usneseni, Probíhá
diskuse, Ing. Kulhanová se ptá na staženi bodu z plánu činnosti ,,Kontrdní výbor se bude zabývat stížnostmi zastupitelů a občanů",
vysvětlení podává předseda KV p. Votřel. Poté starosta vybízí k hlasováni,
Usneseni č. 611-2019- I:
Zastupitelstvo obce schvaluje pIán činnosti kontrolniho výboru obce.
Výsledek hlasováni:
PR0:13
Návrh byl přijat.

PROTI: O

ZDRŽEL SE: O

K bodu č. 6
Rezignace člena kontrolního výboru
Starosta předčítá návrh na usneseni, poté starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplněni usnesení, p, Votřel
navrhuje, aby byl doplněn KV novým členem a to SI. Prokešovou, K tomuto usneseni se nehlasuje, bere pouze na vědomi,
Usneseni č. 611-2019-ll:
Zastupitelstvo obce bere na vědomi rezignaci na člena kontrolniho výboru pani Edity Prchalové ke dni 31.1,2019,
Hlasováni o doplněni usneseni
Usneseni č. 6/1-2019Jll:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na doplnění, aby se členem KV stala SI, Lucie Prokešová. Návrh předkládá zastupitel p, Josef Votřel,
výsledek hlasováni:
PRO:13
Návrh byl přijat,

PROTI: O

ZDRŽEL SE:O

Usneseni č. 611-2019-lV:
Zastupitelstvo obce voli za člena KV sI. Be. Lucii Prokešovou s účinnosti od 1,3.2019,

výsledek hlasováni:
PRO:12
Návrh byl přijat.

PROTI: O

ZDRŽEL SE: 1 (SI. Prokešová)

K bodu č. 7
Schváleni pIánu činnosti FY obce.
Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplněni usneseni a poté
starosta vybízí k hlasováni,

Usneseni č. 711-2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti finančního výboru obce,

Výsledek hlasováni:
PRO:13
Návrh byl přijat.

PROTI:O

ZDRŽEL SE:O

K bodu č. 8
Schváleni finančního příspěvku
Starosta předčítá návrh na usnesení, Podává vysvětleni, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplněni usnesení, P.
Křivánek upozorňuje na střet zájmů a poté starosta vybízí k hlasováni.
Usneseni č. 811-2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnuti jednorázového finančního daru ve výši 20 tis, Kč
překonáni jeho životní situace po těžké autonehodě.

výsledek hlasovánh
PRO:13
Návrh byl přijat.

PROTI: O

ZDRŽEL SE: O
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K bodu Č.9
Diskuse:
p. Kulhan se ptá, jestli se plánuje oprava křížku u Cp. 51, odpovídá starosta J. Tesař- byla podána žádost na Pardubický kraj.
p. Zemachová děkuje za údržbu křížku za Mikulkovými panu Kulhanovi, který se postaral o vysekáni jeho okoli,
p, Bartošová se ptá, na sběr kovového odpadu, zda by nešlo objíždět domy a posbírat tento odpad přímo od občanů.
p, Baňošová se ptá, na dlužníky a na mapováni pozemků, odpovídá starosta obce, že toto mapování bude pokračovat. Na stav dlužníků
v obci podává vysvětleni místostarosta p. Kala, který tuto problematiku má na starosti.
p. Bajerová se ptá, jestli nejde vyřešit problém majitelů vlastnicí čtyřnohé miláčky - psy, kteří neuklízí psí exkrementy.
Ing. Kulhanová se ptá, jestli by nešla poptat lepší cena na zhotoveni geometrických plánů,
Starosta obce upozorňuje, že v letošním roce bude problém sehnat zaměstnance na veřejnoprospěšné práce.
p, Kalová upozorňuje, že dle Nôž se musí dodržovat vzdálenost stavby od sousedního pozemku dva metry.
p, Cichá se ptá, jestli by nešel vymyslet nějaký motivační program pro občany, aby pomohli sekat okdí kolem svého domu.
p. Cichá se ptá, v jaké fázi je oprava Cp. 89, vysvětluje starosta J. Tesař
p. Maivaldová děkuje Mirkovi Křivánkovi za shrnování sněhu,
p. Langr se ptá na dopravní značeni u váhy, vysvětluje starosta J. Tesař, v těchto místech se kříží dvě křižovatky, ještě se zde budou
doplňovat betonové květináče, aby zde neparkovaly nákladní automobily
Daiši jednání zastupitelstva obce je plánováno na 26.4.2019.
Zastupitelstvo obce skončilo v 23:00 hod.
Zápis byl zpracován dne 25.02.2019
Zapsala:

Eva Veselá

Ověřovatelé zápisu:

Přemysl Augusta
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Ladislav Prchal
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Rudolf Kala
místostarosta obce

Jiří Tesař
starosta obč
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