Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 17. 8. 2007
Prítomni: A. Sobotka, K. Krmícková, M. Šorm, J. Svoboda, F. Nemec,
F. Schneider, J. Tláskal
Program: 1. Návrh na zvýšení koeficientu na výpocet dane domovní.
2. Vyhodnocenívýberového rízení na opravu komunikace K TrešDovce
a Vinicná alej.
3. Rozpoctovéopatrení pro rok 2007
4. Oprava povrchu ulice Za Struhami
5. Oprava povrchu ulice Zahradní
6. Organizacní zmenu OÚ ve vztahu k verejnosti
7. Odkup pozemku v ul. K TrešDovcea na chodník do Dobrichovic
8. Projednání výstavby Západní zóny
I.Jedná se o zvýšení koeficientu z 0,3 na 0,6 na stavebních pozemcích. 'Zmena se
vztahuje na stavební pozemky ode dne vydání stavebního povolení až po dobu
kolaudace.
2.Pri výberovém rízení na opravu komunikací ulice K TrešDovce a ulice V.inicná alej
byla vybrána firma Fragment.
3.Vzhledem k vyšším príjmum obce díky nárustu daní od fyzických a právnických osob
a DPH bylo treba provést rozpoctové opatrení pro rok 2007. Peníze, které pribyly do
obecního rozpoctu, pujdou všechny na opravu komunikací v obci.
4.Povrch ulice Za Struhami bude opraven z rozpoctových penez
5.Povrch ulice Zahradní bude rovnež opraven z rozpoctových penez
6.0becní úrad mení úrední hodiny v pondelí od 8-11 a od 13,30-18 hod a ve stredu od 811 a od 13,30-18,30 hod. Bude vypracován systém možnosti bezhotovostních plateb
poplatku obcanu.
7.0bec vykupuje cásti pozemku komunikace K TrešDovce, které slouží jako
komunikace, ale nejsou v majetku obce. Stejne tak dochází k odkupu pozemku pro
chodník do Dobrichovic.
8. Projednání výstavby cca 25 rodinných domu a " Pecovatelského domu "v Západní
zóne.
V diskusi se obcané ptali na realizaci zpomalovacích pruhu v ulici K Vodárnám, nebot
po její zdarilé rekonstrukci zde mnoho ridicu jezdí dost bezohledne. Dále upozornili na
tvorící se divokou skládku na západním okraji obce a hledali rešení pro bioodpad.
Stežovali si také na nedostatecné informace obce na obecních výveskách.

Overovatel zápisu: J. Svoboda
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