ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA
KONANÉ DNE 30.11.1998
Přítomni: pí. Černá, p. Vild, p.Ing.Suchý, p. Černý V., p. Černý M., pí. MUDr. Gutová, p. Sokol, p. Vondrášek, p.
Fiala, pí. Kaprasová, p. Ing. Tichota

Navržený program:

1) Volba předsedů komisí
2) Změna územního plánu
3) Prodej obecního pozemku
4) Sponzorský dar
5) Volba člena okresního shromáždění
6) Diskuse
7) Usnesení a závěr

Navržený program byl schválený bez připomínek.
PRO | PROTI | ZDRŽ
11 |

|

Do návrhové komise byli zvoleni bez připomínek p. Ing. Suchý, p. Sokol
PRO | PROTI | ZDRŽ
11 |

|

Ověřovateli zápisu byli zvoleni bez připomínek p. Ing. Tichota, pí. Kaprasová
PRO | PROTI | ZDRŽ
11 |

|

Kontrola usnesení z minulého zasedání obecního zastupitelstva
Z minulého jednání obecního zastupitelstva vyplynuly tyto úkoly:
1) Svolat do 7 dnů veřejné zasedání obecního zastupitelstva, na kterém bude přednesen plán práce na měsíc
prosinec 1998 -provedeno
2) Pokračovat v jednání s KOVOSVITem a.s. ve věci uzavření smlouvy o čištění odpadních vod - trvá
3) Pokračovat v jednání s REVOSem s.r.o. Rokycany uzavření dodatku k smlouvě o správě kanalizace, který
bude obsahovat ujednání o výši platby stočného v roce 1999 - trvá
4) Pokračovat v jednání se zastupitelstvem obce Medový Újezd ve věci vytvoření sdružení pro výstavbu
vodovodního přivaděče do obce Holoubkov a úpravny vody v Medovém Újezdu - trvá
1. Volba předsedů komisí:
Do funkce předsedy sociálně zdravotní komise byla zvolena pí. MUDr. Gutová
PRO | PROTI | ZDRŽ
11 |

|

Do funkce předsedy finanční komise byla zvolena pí. Kaprasová
PRO | PROTI | ZDRŽ
11 |

|

Do funkce předsedy komise mládeže, kultury a tělovýchovy byl zvolen p. Sokol
PRO | PROTI | ZDRŽ
11 |

|

Do funkce předsedy bytové komise byl zvolen p. Ing.Tichota
PRO | PROTI | ZDRŽ
11 |

|

Do funkce předsedy stavební komise byl zvolen p. Vondrášek
PRO | PROTI | ZDRŽ
11 |

|

Do funkce předsedy kontrolní komise byl zvolen p. Ing. Suchý (v druhém kole)
PRO | PROTI | ZDRŽ
11 |

|

2. Změna územního plánu :
Byla projednána žádost o změnu územního plánu a povolení výjimky ze stavební uzávěry manželů Rejzkových.
Jedná se o pozemek v chatové oblasti Hamerského rybníka.Je možno vyhovět za předpokladu,že žadatel bude
respektovat ochranné pásmo dle požadavku Českých drah Rokycany.
3,Prodej obecního pozemku
Jedná se o pozemek č.l06/1 v katastralním území Holoubkov (pouze část).V obci byla dne 28.9.98 vyvěšena
vyhláška o prodeji uvedeného pozemku.Prodej uvedeného pozemku manželům Gruberovým OZ schválilo.
4. Sponzorský dar
Byla projednána žádost Podbrdského Musher’s klubu o sponzorský dar na závody.OZ schválilo výši 2000,-Kč.
5. Volba člena okresního shromáždění
Bylo projednáno členství zástupce OZ do okresního shromáždění. Navržena a schválena byla pí.Černá.
6. Diskuse
p.Lehner - připomínky k cestě od drogerie (zajíždění do záhonů), nekvalitní vyasfaltování opravených míst
p.Celina - přemístění značky „POZOR DĚTI“ blíže k Rokycanům
- vznesl dotaz na předávání funkce starosty (jakým způsobem)
pí.MUDr.Gutová - různé priority z minulých OZ sjednotit
- osvětlení po obci v noci nebylo projednáno v OZ
- uplatnění požadavku soc.komise na 800,-Kč jako dar pro pí.Ladičovou
p.Kratochvíl - dotaz, proč byl makadan při bagrování na Koreji odvážen na skládku, mohl být využit pro lesy
pí.MUDr.Gutová - pozvání p.Kočárka na jednání OZ ohledně veřej.osvětlení
- projednání plánů do budoucna
p.Lehner - osvětlení u garáží ( zamezení krádežím)
7. Usnesení a závěr
Návrh na usnesení přednesl p.Ing.Suchý
1) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti za období uplynulé od minulého zasedání
2) Obecní zastupitelstvo schvaluje :
do funkce předsedy komise soc.zdravotní pí.MUDr.Gutovou,
do funkce předsedy komise finanční pí.Kaprasovou,
do funkce předsedy komise mládeže, kultury a tělovýchovy p.Sokola,
do funkce předsedy komise bytové p.Ing.Tichotu,
do funkce předsedy komise stavební p.Vondráška,
do funkce předsedy komise kontrolní p.Ing.Suchého.

3) Obecní zastupitelstvo schvaluje výjimku
mž.Rejzkových

ze stavební uzávěry v územním plánu na základě žádosti

4) Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej obecního pozemku-parcela č.106/1 v katastrálním území Holoubkov
za cenu 40,-Kč /m2 mž.Gruberovým, bytem v Praze 3, Žižkov.
5) Obecní zastupitelstvo schvaluje odměňování komisí podle nařízení vlády č.20/97.
6) Obecní zastupitelstvo schvaluje sponzorský dar ve výši 2000,- Kč Podbrdskému Musheŕs klubu v
Holoubkově.
7) Obecní zastupitelstvo schvaluje za člena do okresního shromáždění za obec Holoubkov starostku obce
pí.Černou.
8) Obecní zastupitelstvo schvaluje na doporučení sociální komise dar ve výši 800,-Kč pro pí. Ladičovou.
9) Obecní zastupitelstvo pověřuje starostku obce vyřízením záležitosti prodeje pozemku mž.Gruberovým.
10) Obecní zastupitelstvo pověřuje starostku obce pozvat na příští zasedání OZ p.Kočárka k projednání řešení
veřejného osvětlení v obci.

Závěr
Starostka obce ukončila veřejné zasedání a poděkovala spoluobčanům za účast.
Zapsala: pí. Františka Černá
30.11.1998

Ověřovatelé zápisu: p. Ing. Tichota
pí.Kaprasová

