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Zápis

z jednáníZastupite|stvaobce ze dne 8.3.2001
Přítomno: 6 členů
zo - hhBohač,.,r"o,* Červený'Miloslav Dlouhý' Pavel Macela' ZdenkaRambousková"
Ing.Miroslav Zíma
Neomluven:DrobílekJindfich
Náwh programuzasedání:
l. Schvalenihospodďenízarok2000
2. Schválení
rozpočtu
obcena rok 2001
vyhláškyčíslo0l/200l o odpadech
3. Schválení
4' Schválenízáměruv'ýstavbyprodejnypotravin
prodejnypotravinv čp.ó4
pronájmustávající
5. Schvárlení
prahů
6. Schváleniinstalacezpomalovacích
7, Informaceo možném
způsobufinancovániplynofikaceobce
8. Diskuse
9. Usneseni
|0. Závěr

Š.

zápisu:PavelMacela' ZdenkaRambousková
Náwh ověřovatelů
Navrženýověřovatelápisu a programzasedáníbyl odsouhlasenvšemipřítomnýmizastupiteli.
l.

Schváleníhospodaření
za rok 2000
pňtomnés hospodařením
obcev roce 2000.
Starostasezrrámi|
3 ó82'8 tisícKč
Plánované
ýdaje
pňjmy
Plánované
3 682,8tisícKč
Skutečné
5 68l,1 tisícKč
ýdaje
pfijmy
7 532'7tisícKč
Skutečné
Do roku 200l se převádíčástka
2 253 tisíceKč
Starostadává hlasovato schváleníhospodďenív roce 2000
Hlasování:6 hlasůpro

2. Schválení
rozpočruobce na rok 2001
rozpočtu.
Starostaseznamujepřítomné
s jednotliqýmikapitolamia položkaminavrženého
je
jako
Rozpoča nawžen
vyrovnanýs příjmya ýdaji ve výši3 6|2,2Kč.
rozpočtuna rok 2001
Starostadává hlasovato schváLlení
Hlasování:6 hlaď pro
a
3. Schválenívyhláškyčíslo0li200l o odpadec[ kterou se stanoúsystémsběru, svozu' tfidění'využívání
zneškodňovríní
komunálníchodpadů,včetněsystémunakládáníse stavebnímodpadem
K náwhu vyhláškynejsouz řad zastupitelů
osad se umistivhodné
městažádnépřipomínky'Do chatorných
kontejnery,kterébudou slouát k odkládáníkomunálníhoodpadupro obyvateletěch chat, ke hen.ýmnemůže
zajetvozidlo,zajištující
svoz komunálního
odpadu.
Hlasování:6 hlasůpro
4'

Schválenízríměruýstavby prodejnypotravin
Menšíprodejnapotravin by se měla postaútv prostoru vedle býa|é hasičské
zbrojnice.Předpokládané
nákladyna jejíýstavbu se pohybujív rozmezi |,5 ů 2 miliony Kč. Ke stavběnutíobec skutečnost,
že
stávajiciprodejn4 umístěrra
v čp.64 je z hygienickéhohlediskanevyhovující.
Starostadává hlasovato schváJení
zá'rněrupostavitnovouprodejnupotravin.
Hlasování:6 hlasůpro

5. Schválenípronájmustávající
prodejnypotravin
Aby bylo možnodrílepronajmoustávajícíprostory, kterédoposud slouáy za prodejnu potraú4 je nutné
zažádato změnu uávirlu těchto prostor. K tomu je třeba vyhovět požadavkůmhygienika a hasíčů.
Rekonstrukce pÍostortad aby lyhovovaly stávajícímpředpisůrř''je příliš drahá. Peníze do rekonstrukce

vloženéje
vhodnější
vyttžtpři stavběprodejnynové.
Starostadává hlasovato schváleníprovéstvyvolanérekonstrukceobjektu v čp.64 talq aby vyhovovaly pro
změnuužváníprostorna prodejnupotravin.
Hlasování:6 hlasůproti
plynofikace
6. Informaceo možnánzpůsobufinancování
obec má již několik let vypracovanýgenerelna plynofikaciobce. Plynofikaceje áúslá na toÍrLkdy bude
Zástupcefirmy CONFIN
áotoven pňvaděčve směruod obce Ritka na hranicimeá Ritkou a Černolicemi.
na financovánítétoplynofikace.
občanů
vysvětlilzasrupitelům
možnostv,vužtstavebníspořeník spoluúčasti
době nemáájerr1
Z diskusek tomutoproblémuvyplynulo'žeobec o tento způsobfinancovánív současné
protožemusífinanční
prostředkysměrovatdojiných investic.
Hlasování:6 hlasůproti
Schváleníumístění
zpomďovacíchprahů
prahůna třech místech
Vzhledemk nekrázniřidičůprojíždějících
zggmalovacích
obcí,jenawženoumístění
v obci - nadbyvalourestauracíčp.62, u křižovatkypÍotibyvaléproďejněpotravinčp.25a na roviněv ulici
dopravními
Pod Hůrkouproti čp.74. Místaumístění
zpomďovacíchprahůmusíbyt omačenapříslušnými
zrračkami.
prostorpřed školoua křižovatkuza hřištěrquprostředjejídélky,umístitpevně
Do ulice spojující
jízduosobníchautomobilů.
Dopravnínačky ,Záku vjezduv obou
zabudovanýsloupelqmemožiující
nahraditdopravníanačkou,,Slepáulice...
směrech..
Hlasovárrí:
6 hlasůpro
Usnesení:
Zastupitelswoobceschvďuje
hospodďeníobcev roce 2000
rozpočet
na rok 2001
vyhlďku číslo0l/2001 o odpadectr'kterou se stanoví systém sběru, svozu' třídění,využívátna
meškodňování
komunálních
nakládrání
se stavebním
odpadem
odpadů,včetněsystému
áměr postavitv obci novou prodejnupotravinv prostoruvedlebývaléhasičské
zbrojnice
instalacizpomalovacích
prodejněpotraúnčp.
prahůnad bývalourestauracíčp.62, u křřovatky proti b]Ívďé
25 a na roviněv ulici Pod Hůrkouproti čp.74, s příslušn1ýrrri
prostor
dopravnímiznačkami.
Do ulice spojující
před školoua křižovatkuza hřištěrÍ\uprostředjejídélky'umístitpevnězabudovanýsloupek'znemoáiující
jízdu osobníchautomobilů.Dopravní mač|<y
,Zéku vjezdu v obou směrech..na}rraditdopravnímačkou
,,Slepáulice...
Zastupitelsrvoobce neschvaluje
rekonstruovatprostoryv čp.64 tak, abymohlysloužitjako prodejnapotravin
financováníplynofikaceobce systémem
stavebníhospořeníza spoluúčasti
občanů
H]asování:
6 hlasůpro
V Černo|icích
dne8.3.2001
Zapsal: Ing. Miroslav Zíma
ověřovateléápisu:

ZdenkaRambousková
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