Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce ze dne 1.12.2008
Přítomni : Karel Sklenička, Václav Fencl , Alena Hlavsová, JUDr.Ernest Kosár, Mgr. Jiří Ladra,
Bc.Oto Krejčíř, Karel Pleiner, Jiřina Věrnochová , Jaroslav Běloušek, Roman Havelka
Omluven : Ing.Jan Loskot
1. Kontrola zápisu z minulého pracovního zasedání. Změněn termín posledního veřejného
zasedání ZO v roce 2008 na 22.12.2008 od 18 hodin v hotelu Classic.
2. Zastupitelé projednali žádost paní Slavíkové, bytem Lány, ul. Křivoklátská, o úpravu komunikace
před hasičskou zbrojnicí a prostorem před výjezdem z jejího RD. Stavební komise prověří na
místě.
T : 12.12.2008
Z : stavební komise
3. MUDr Gregor, nájemce obecního domu v ulici Křivoklátská, oznámil na obecní úřad, že má
podanou žádost na připojení pevné telefonní linky a navrhuje její položení mimo již
vybudované chodníky. Domnívá se, že žadatelů bude v této lokalitě přibývat.
T : odpověď do 30 dnů
Z : stavební komise
4. Starosta informoval zastupitele o nároku na dotaci v částce 600 000,- Kč z fondu Ministerstva
pro místní rozvoj ČR za udělení modré stuhy v soutěži Vesnice roku Středočeského kraje .
Vyhlášení se zúčastní starosta a předseda kulturní komise dne 2. 12. 2008 v budově Senátu
Parlamentu ČR .
5. Hlavním bodem dnešního pracovního zasedání byla příprava rozpočtu na rok 2009. Dořešen a
schválen bude na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 22. 12. 2008. Podklady pro
přípravu rozpočtu jsou vzaty ze skutečností letošního roku. Částky schválené na VZ pro spolky
a organizace rozdělí předsedové komisí JUDr Kosár a Roman Havelka.
6. JUDr Kosár podal návrh na osvětlení rybníka pro večerní bruslení. Problém je ve slabém hlavní
jističi pro VO. Bylo zažádáno o posílení zapojovacího bodu u firmy ERIMP.

7. JUDr Kosár připravil ke schválení na veřejném zasedání OZV , týkající se odpadového
hospodářství. Je třeba doplnit pouze stanoviště kontejnerů v obci. Dále informuje zastupitele
o kontrole při pořádání diskotéky a zjištění porušení pravidel provozování ze strany
provozovatele. Předáno k řešení přestupkové komisi.

8. V měsíci lednu 2009 bude svolána schůzka všech zástupců organizací a spolků působících
v obci. Termín pozvání bude stanoven po předání vyúčtování dotací poskytovaných spolkům
od obce, tj. po 15.1.2009.
Z: JUDr. Kosár

9.

Provoz sběrného dvora od 15. 12. 2008 do 1.4.2009 bude omezen pouze na sobotu a přijímat
se bude elektroodpad a velkoobjemový odpad.

10. Připomínka zastupitelů ( řidičů) k měření rychlosti při vjezdu do Vašírova. Ukazatel pozdě snímá.
Místostarosta byl pověřen vyřešit s dodavatelem - firmou ADSUM .
Zapsala: A. Hlavsová

