Zápis č. 2
Zápis ze zasedání OZ obce Kotenčice konaného dne 26. 3. 2018 od 19, 00 hodin
Přítomni: Hlinka P., Hadamovská J., Jiroušek J., Červenková J., Černohorský M., Bartoš S., Burian F.
Ověřovatelé zápisu: p. Burian F., p. Červenková J.
Zapisovatel:Hadamovská J.
Program:
1. Zahájení
2. Zapisovatel a ověřovatelé zápisu
3. Seznámení s programem
4. Projekt NN vedení – do země, prodloužení
5. Prodej části pozemku
6. Přístřešek – vypracování projektu
7. ZD Suchodol – fa – oprava cesty
8. Kanalizační přípojka – posouzení projektu a vyjádření
9. Oprava cesty
10. Různé
11. Poděkování
12. Závěr
K bodu 1 - Jednání zahájil starosta Petr Hlinka. Z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
1)konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
K bodu 2 - Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Františka Buriana a p. Janu Červenkovou a
zapisovatelem Jitku Hadamovskou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kotenčice určuje ověřovateli zápisu p. Janu Červenkovou a p. Františka Buriana a
zapisovatelem Jitku Hadamovskou.
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti: nikdo Zdrželi se:

nikdo

K bodu 3 -

Starosta seznámil členy OZ s návrhem programu. Předsedající dal hlasovat o návrhu

programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kotenčice schvaluje výše uvedený program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů

Proti: nikdo Zdrželi se:

nikdo

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
K bodu 4 - p. Hlinka informoval přítomné o situaci rekonstrukce NN vedení v obci. Vzhledem k zamítavým
stanoviskům řady občanů bude vypracován projekt nový s variantou uložení do země. Obec pak bude muset
zabezpečit veřejné osvětlení na vlastní náklady.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kotenčice schvaluje žádost o vypracování nového projektu NN vedení.
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů

Proti: nikdo Zdrželi se:

nikdo

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
K bodu 5 -OZ souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 219/17 o výměře cca 16 m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kotenčice schvaluje prodej části pozemku p. č. 219/17 o výměře cca 16 m2
v ceně 35, - Kč / m2.
Výsledek hlasování: Pro: 7 členů

Proti: nikdo Zdrželi se:

nikdo

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
K bodu 6 – Starosta seznámil členy OZ se stavem ohledně přístřešku na odpad za „skladovákem“.
Vzhledem k ploše zástavby bude nutná projektová dokumentace.
K bodu 7 - ZD Suchodol byla odeslána faktura na opravu cesty.

K bodu 8 – OZ posoudilo projekt na kanalizační přípojku parcel č. 86/1-8. Vzhledem k nejasnostem
v projektu bude domluvena na příští týden schůzka s projektantem a zástupcem společnosti Veolia.
K bodu 9 – Na základě připomínek obyvatel obce bude opravena provizorně cesta od p. Fiřtové k p. Čepovi.
Na další zasedání budou pozváni občané, kterých se tato oprava bezprostředně týká.
K bodu 10 - OZ projednalo následující body:


Akce „Ukliďme Česko“ proběhne 7. 4. 2018 od 14hod, sraz bude u kapličky.



Zástupcům ZD Suchodol bude zasán dopis týkající se neutěšeného stavu cesty kolem kravína a
směrem do Obořiště, rovněž vlastníkům Kameňáku bude zaslán dopis ohledně neprůchozí cesty
směrem na Bukovou.



P. místostarostka se zúčastní školení týkající se GDPR.



30. 4. pálení čarodějnic – domluvit akci s SDH, zajistit finanční podporu.

K bodu 11 – Starosta poděkoval přítomným za účast.
K bodu 12 - Starosta obce ukončil zasedání ve 20, 30 hod.
Ověřovatelé: p. F. Burian

…………..…….

p. J. Červenková

.…………………..

V Kotenčicích, dne 26. 3. 2018
…………………………….

………………..………………..……

Petr Hlinka, starosta

Jitka Hadamovská, místostarostka

