Č. 22
Zápis ze schůze obecního zastupitelstva v Širokém Dole
konané dne 26.2.2009

Přítomni:

Václav Vopařil, Pavel Krejsa, Pavla Krumplová,
Stanislav Krumpl, Jana Sejkorová, Jan Uher

Omluveni:

Stanislava Večeřová

Zapisovatel:

Pavel Krejsa

Ověřovatel:

Jana Sejkorová

Host:

Ing.Hynek Mořkovský

Program jednání:
1. Projednání žádosti výměny parcely u č.p. 42 – ing.Hynek Mořkovský.
2. Projednání žádosti p.Milady Kubicové o úpravu bříz u č.p. 9.
3. Projednání smlouvy s firmou LIKO Svitavy a.s. o nakládání s komunálním odpadem,
včetně separace a nebezpečného odpadu.
4. Projednání skácení dvou lip u základní školy.
5. Projednání bezplatného převodu automobilní techniky Hasičského záchranného sboru.
6. Projednání smlouvy o dílo s firmou Petr Šedý – plyn elektro servis.
7. Projednání zřízení kontaktního místa CZECH POINT a podání žádosti na min. vnitra na
vybavení kont. místa CZECH POINT.
8. Projednání protokolu SFŽP o definitivním přiznání dotace na plynofikaci obce.
9. Výměna vodovodního řadu DN 100 mezi č.p. 84 a 62.

Průběh jednání:

.
1. OZ projednalo žádost o výměnu parcel u domu č.p. 42 ing.Hynka Mořkovského.
Záležitost byla konzultována s ing.Mořkovským, který se schůze OZ osobně zúčastnil.
Zaměření pozemku bude provedeno na náklady žadatele a podle výměry bude na
příštím zastupitelstvu tato výměna schválena.
2. Starosta obce seznámil OZ s žádostí p. Milady Kubicové o úpravu a ošetření 3ks bříz
u domu č.p. 9. OZ tuto žádost zamítlo všemi hlasy.
3. Starosta obce seznámil OZ s návrhem smlouvy č. 53/2009/0 s firmou LIKO Svitavy
o nakládání s komunálním odpadem,včetně separace a nebezpečného odpadu.
4. OZ projednalo skácení dvou lip u základní školy.
5. OZ projednalo bezplatný převod automobilní techniky Hasičského záchranného sboru,
a to všemi hlasy.
6. Starosta obce seznámil OZ s návrhem smlouvy s firmou Petr Šedý – plyn elektro
servis na pravidelné revizní prohlídky plynových zařízení v obecních objektech.
7. OZ schválilo zřízení kontaktního místa CZECH POINT na obecním úřadě, a to všemi
hlasy. OZ schválilo podání žádosti na ministerstvo vnitra na vybavení kontaktního
místa CZECH POINT.
8. Starosta obce seznámil OZ s protokolem státního fondu životního prostředí o dotace
na plynofikaci obce. OZ schválilo výši vratky SFŽP ve výši 493 847,- Kč, a to všemi
hlasy.
9. OZ projednalo výměnu vodovodního řadu z osinkocementu za plastové potrubí
DN 100 v úseku od č.p. 65 po č.p. 62, z důvodů plánované rekonstrukce vozovky.

Usnesení ze schůze OZ č. 22 konané dne 26.2.2009

1. OZ projednalo výměnu parcel u domu č.p. 42 ing.Hynka Mořkovského.
2. OZ zamítlo žádost p.Milady Kubicové na úpravu a ošetření bříz.
3. OZ schválilo smlouvu č. 53/2009/0 s firmou LIKO Svitavy,a.s. o nakládání
s komunálním odpadem, včetně separace a nebezpečného odpadu.
4. OZ projednalo skácení dvou pil u základní školy.
5. OZ souhlasí s bezplatným převodem automobilní techniky Hasičského záchranného
sboru Pardubického kraje, auto TA-2, Avia 31, SPZ SY-69-05.
6. OZ schválilo smlouvu o dílo s firmou Petr Šedý – plyn elektro servis na revize plynnových zařízení v obecních objektech.
7. Zastupitelstvo obce Široký Důl (00277461) schvaluje podmínky Rozhodnutí o udělení
Dotace na zřízení pracoviště CZECH POINT.
8. OZ schválilo výši vratky SFŽP na základě protokolu o definitivním přiznání dotace
plynofikace obce, ve výši 493 847,- Kč.
9. OZ schválilo výměnu vodovodního řadu z osinkocementu za plastové potrubí DN 100
od č.p. 65 po č.p. 62, z důvodů plánované rekonstrukce vozovky.

Zapisovatel:

Pavel Krejsa

………………………………..

Ověřovatel:

Jana Sejkorová

………………………………..

Starosta:

Václav Vopařil

………………………………..

