ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA
KONANÉ DNE 6.3.1995
Přítomni: p.Ing. Suchý, pí. MUDr. Gutová, p. Vild, p. Čada, p.Grimm, p. Mleziva, p. Šmejkal, p. Vavroň, p.
Černý - omluven

Program veřejného zasedání:

1) Kontrola usnesení a zpráva o činnosti
2) Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 1994
3) Rozpočet na rok 1995
4) Vyhláška o místních poplatcích
5) Investiční výstavba v obci
6) Územní plán
7) Diskuse
8) Usnesení a závěr

Program odsouhlasen.
PRO | PROTI | ZDRŢ
8

|

|

Do návrhové komise navrţeni p. Vild a pí. MUDr. Gutová.
Návrhová komise odsouhlasena.
PRO | PROTI | ZDRŢ
6 |

|

2

Ověřovateli zápisu navrţeni p. Šmejkal a p. Vavroň.
Ověřovatelé zápisu odsouhlaseni.
PRO | PROTI | ZDRŢ
6 |

|

2

1) Kontrola usnesení - přednesl starosta.
Z minulého veřejného zasedání vyplynuly následující úkoly:
a) Převzít funkci starosty v co nejkratším termínu
Nastoupil jsem do funkce 5.12.1994 a předání funkce bylo ukončeno do konce r.1994.
b) Dokončit inventury majetku do konce r.1994.
Inventury byly ukončeny do konce r.1994 a nebyly vykázány ţádné rozdíly.
Zpráva zaloţena u inventárních zápisů.

2) Zpráva o činnosti - přednesl starosta.
viz. zápisy z pracovních porad obecního zastupitelstva.

3) Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 1994 - přednesl p. Grimm
Zpráva zaloţena ve finanční komisi.
Zpráva odsouhlasena.

PRO | PROTI | ZDRŢ
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|

|

1

4) Rozpočet na rok 1995 - přednesl p. Grimm
Rozpočet zaloţen ve finanční komisi.
Rozpočet odsouhlasen.
PRO | PROTI | ZDRŢ
7

|

|
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5) Vyhláška o místních poplatcích - přednesl starosta
Vyhláška odsouhlasena s dodatkem k poplatku ze psů - poplatek bude doměřen v poměrné části za období
1.1.1995 aţ 1.4.1995.
PRO | PROTI | ZDRŢ
8

|

|

6) Investiční výstavba v obci
Pro rok 1995 plánujeme tyto akce:
1) Výstavba vodovodu směrem na Mýto - studie zadána u fy REVOS, předpokládané náklady 1.4 mil. Kč
2) Výstavba plynovodu směrem na Mýto - projekt zpracovávají Plynárenské projekty - výstavba hlavního
řadu je financována plynárnami.
3) Přestavba kotelny a zateplení stropu v základní škole
4) Měření a regulace topení v MŠ

7) Územní plán
ÚP řeší výstavbu nových rodinných domů nad Chejlavami směrem k dálnici a čistírnu odpadních vod pro
spodní část Holoubkova. Při projednávání na OkÚ zástupkyně povodí Vltavy nesouhlasila s vypouštěním
vyčištěné vody přímo do rybníka, jelikoţ rybník je veden jako rekreační.
Byl proto vypracován návrh kanalizační sítě, která převede vyčištěnou vodu z ostrůvku, kde bude
vybudována čistírna odpadních vod, na druhý břeh rybníka a zde dojde k napojení dalších rodinných domů
na kanalizaci a tato větev vyústí pod hrází. OkÚ Rokycany nám k této variantě zaslalo souhlasné
stanovisko.
Vyhláška o územním plánu odsouhlasena.
PRO | PROTI | ZDRŢ
8 |

|

8) Diskuze
Dotaz: p. Ziegler - vybudovat "holobyty" na Rudě pro neplatiče nájmů a zveřejnit seznam neplatičů.
Odpověď: p. Šmejkal - seznam nelze zveřejnit, INZULA podává návrhy k soudu, nejsou peníze na výstavbu
"holobytů".
Dotaz: p. Kofroň - přechodné ustanovení ve vyhlášce v části o poplatcích ze psů pro období 1.1.1995 1.4.1995. způsob placení.
Odpověď: starosta - poplatek bude doměřený v poměrné části.
Dotaz: pí. Zieglerová - komu patří v současnosti "zámeček", jak bude upravena zeleň kolem bytovek.
Odpověď: starosta - "zámeček" je restituenta, OZ morálně podpoří odvolání OkÚ Rokycany. Úprava zeleně
bude řešena brigádami nezaměstnanými.
Dotaz: pí. MUDr. Gutová - kdy budou zahájeny práce na vodovodu a plynovodu.
Odpověď: starosta - červen 1995

Dotaz: p. Čada - oprava chodníků při výkopu plynu.
Odpověď: starosta - plyn bude veden v pravém pruhu silnice směr Mýto.
Dotaz: p. Davídek - moţnost napojení č.p. 127 na hydrant na Rudě.
Odpověď: starosta - bude projednáno s fy. REVOS - Ing. Váňa
Dotaz: pí. Vinšová - moţnost napojení vodovodu na vodovod v Medovém Újezdě.
Odpověď: p. Čada - projekt byl vypracován, není finanční krytí
p. Kofroň - v MÚ je dostatek vody, lze napojit od "Šerých"
Dotaz: pí. Záhrobská - není zpevněný terén mezi č.p. 165 a 166, odvézt poškozenou popelnici
Odpověď: starosta - prověří stavební komise, popelnice bude vyvezena na skládku.
Dotaz: p. Herink - kdy budou ohlášeny výsledky měření radonu.
Odpověď: starosta - budou zaslány dopisy.
Dotaz: pí. Vinšová - co se zimním posypem před domy.
Odpověď: p. Vild - správa silnic uklidí do 30.4.1995.
Dotaz: p. Plundrich - který strop bude ve škole zateplen.
Odpověď: starosta - 2.NP

9) Usnesení - návrh na usnesení přednesl p. Vild:
1) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti za období prosinec 1994 - únor 1995.
2) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření za rok 1994 a inventarizaci
schvaluje ji.
3) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočet na rok 1995.
4) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje vyhlášku o místních poplatcích, včetně dodatku k
poplatku ze psů - poplatek bude doměřen v poměrné části za období 1.1.1995 aţ 1.4.1995.
5) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o investiční výstavbě v obci.
6) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje vyhlášku o územním plánu.
7) Ukládá starostovi obce zveřejnit schválené vyhlášky dle zákona o obcích.
8) Ukládá starostovi obce sledovat projekt vodovodu a plynovodu v dolní části obce s cílem maximálně
sladit a zefektivnit obě akce, zejména po stránce ekonomické i harmonogramu výstavby, včetně moţnosti
připojení č.p. 127.
9) Ukládá starostovi obce do konce března 1995 předloţit referátu ţivotního prostředí na Okresním úřadu v
Rokycanech ţádosti o dotaci na ekologické topení předloţené na OÚ.
Usnesení veřejného zasedání schváleno.
PRO | PROTI | ZDRŢ
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|
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10) Závěr
Starosta poděkoval spoluobčanům za aktivní účast a veřejné zasedání ukončil.
Zápis provedl: Ing. Suchý
Ověřovatelé zápisu: p. Šmejkal
p. Vavroň
Příští pracovní porada se koná 3.4.1995.

