
U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Obecnice
konaného dne 12. dubna 2007

č.  2/07

Obecní zastupitelstvo po projednání:

 

a) bere na vědomí:

    1. zprávu ověřovatele  zápisu z minulého zasedání obecního zastupitelstva Zdeňka Petráně

        a Jaroslava Zapletala  – bez  připomínek

    2. zprávu starosty obce Josefa Karase o: 

              - kolaudaci a zahájení provozu ve školní jídelně 

              - postupu realizace stavby ,,Rozšíření  a intenzifikace ČOV a kanalizace“, včetně

                 informace o limitu dotace na r. 2007 ve výši 7 mil. Kč 

              - podání žádosti na dotaci z Agentury pro obnovu a tvorbu krajiny na údržbu

                lipové aleje – náklady dle projektu  370 tis. Kč

             -  zřízení jednoho pracovního místa od 1.5.2007 – p. Zdeněk Kocanda – příspěvek

                ÚP ve výši 50% minimální mzdy, smlouva platná do 30.11.2007  

             - dokončení opravy střechy MŠ po vichřici – hrazeno ČP

             - zaslání dopisu arcibiskupství o možnosti odkoupení fary v Obecnici  

b) schvaluje: 

    3. návrhovou komisi ve složení Jaroslav Zapletal a Václav Vohradský

    4. ověřovatele zápisu ze zasedání obecního zastupitelstva Danu Poplšteinovou a Romanu

        Polákovou

    5. úpravu ceny vodného od 1.1.2007 na 15,- Kč/m3

    6. nákup zařízení pro úpravu pitné vody z vodovodu Třemošná dávkováním sody

    7. úpravu rozpočtu na rok 2007 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    8. bezúplatný převod pozemku parc.č. 57/11 k.ú. Obecnice – u Lesní správy od Pozemko-

        vého fondu ČR

    9. bezúplatný převod pozemku parc.č. 153 k.ú. Obecnice ve veřejném zájmu od Úřadu

        pro zastupování státu ve věcech majetkových

  10. navýšení počtu žáku v MŠ na 28 žáků

  11. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene (el. rozvody) pro

        výstavbu za koupalištěm parc.č. 158/12 k.ú. Obecnice za úplatu 500,- Kč

  12. na základě aplikace přechodných ustanovení nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

        při pořizování změny č. 1 územního plánu obce Obecnice, zastupitelstvo upouští od 

        zpracování konceptu určené změny a v tomto smyslu mění text schváleného zadání 

        změny č. 1 územního plánu obce Obecnice   



  13. záměr vyhlásit konkurzní řízení na ředitelku MŠaŠJ Obecnice

c) neschvaluje:

   14. žádost pí. Prachařové o umožnění odběru vody z obecního vodovodu pro výrobu pitné

         vody v provozovně bývalého mandlu

   15. vstup obce Obecnice do sdružení Enkláva

 

d) ukládá:

    16. starostovi obce projednat s paní Prachařovou možnost odběru vody z přepadu

    17. starostovi obce oslovit možné pořizovatele územního plánu na zpracování nabídky, tak

          aby bylo možno na příštím zasedání OZ pořizovatele schválit

    18. starostovi obce při jednání 20.4.2007 na OÚ Strašice projednat znění dopisu, který za-

          slal OÚ Štítov a jeho případné úpravy, o výsledku jednání informovat OZ na dalším

          zasedání, kde bude přijato konečné stanovisko k této iniciativě

    19. starostovi obce zjistit možnost zřízení další třídy MŠ a zajištění provedení výběrového

          řízení na funkci  ředitele MŠaŠJ

    20. zajištění pokácení stromů VLS Obecnice u silnice směr Oseč

        

     

 

V Obecnici, dne 12.04.2007                  Zapsali:  Jaroslav Zapletal, Václav Vohradský 


