Zápis č. 2/2011
Zápis č. 2/2011
ze schůze obecního zastupitelstva Obce Chocomyšl konané dne 22.2.2011 v budově OÚ
Přítomni : p.Eger, Vítek, Bosáková, Tomášek, Bozděchová, Švehla, Skala
Ověřovatelé zápisu : p. Skala, Vítek
Program :
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola usnesení
3. Informace ke sčítání lidí a domů 2011
4. Rozhodnutí KÚ Plzeňského kraje
5. Zadání návrhu územního plánu Městyse Chudenice
6. Dodatek ke smlouvě o dopravní obslužnosti
7. Rozpočtové opatření č. 1/2011
8. Příprava kanalizace
9. Školení hasičů
10. Diskuse, usnesení, závěr
1. Schůzi zahájil p.Eger, seznámil s programem zasedání. Byli navrženi ověřovatelé
zápisu - p.Skala, Vítek
Hlasování: souhlasí 7 členů OZ
1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání provedla p. Bosáková.
- pohledávka za firmou Vetop se řeší, OZ prozatím nebylo seznámeno
s postupem jednání
- paní Toušová bude vyzvána k odstranění pletiva před domem z důvodu úzkého
průjezdu pro techniku na úklid sněhu
- nabídka na akci Úprava zeleně v Obci Chocomyšl byla připravena a zveřejněna
na úřední desce a na webových stránkách obce
- vlastníkům pozemku č. 647/1 (pod stávající vodárnou) byl nabídnut odkup
1. Ve dnech 25.-26.3.2011 proběhne sčítání lidí a domů. S informacemi z ČSÚ seznámil
starosta. Každá domácnost obdrží informační leták o průběhu sčítání.
1. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, zaslal obci rozhodnutí o
povolení výjimky Klatovskému rybářství k preparaci vydry říční.
1. Městys Chudenice předložil obci k připomínkování zadání návrhu územního plánu.
Obec Chocomyšl nemá připomínky k zadání návrhu územního plánu Městyse
Chudenice.
Hlasování: souhlasí 7 členů OZ
1. Obec obdržela dodatek ke smlouvě o dopravní obslužnosti na rok 2011. V letošním
roce činí příspěvek na dopr. obslužnost 4560 Kč. Bylo navrženo, aby při přípravě
nového jízdního řádu na podzim letošního roku, byl požadavek na zavedení ranního
spoje do Klatov.
Hlasování: souhlasí 7 členů OZ

1. Z důvodů změny na straně příjmů i výdajů stávajícího rozpočtu bylo připraveno
rozpočtové opatření č. 1/2011. Upravený rozpočet – příjmy 2100000 Kč, výdaje
2100000 Kč. Rozpočtové opatření 1/2011 je přílohou zápisu.
Hlasování: souhlasí 7 členů OZ
1. Jednání dnešního zastupitelstva se zúčastnili zástupci firmy Praves Domažlice, která
připravuje projektovou dokumentaci na kanalizaci a ČOV Obce Chocomyšl. Předložili
pracovní verzi PD a informovali o plánované trase kanalizace. Pro doplnění PD
požádali OZ k získání informací od občanů o stávajících septicích, zejména jejich
umístění a hloubka vyústí do stávající kanalizace. K navržené trase nebyly žádné
připomínky.
Hlasování: souhlasí 7 členů OZ
1. Ve dnech 16.-18.3.2011 se uskuteční odborná příprava jednotek sboru dobrovolných
hasičů, a to školení strojníků 10.3.2011 a školení velitelů družstev 16.3.2011. Obec
spolu se sborem dobrovolných hasičů zajistí účast.
1. Diskuse, usnesení, závěr:
p.Bosáková požádala o vyklizení suchých stromů v lokalitě Hůrka.

Zapsala:

..........................
P.Bosáková

..............................
starosta obce

Ověřovatelé zápisu :
............................
.....................................
J.Vítek

Zapsáno 28.2.2011

B.Skala

.................................
místostarosta

-2Usnesení č. 2/2011 ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 22.2.2011
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Dodatek ke smlouvě o dopravní obslužnosti na rok 2011 a úhradu příspěvku 4560 Kč.
2. Rozpočtové opatření č. 1/2011 a tímto opatřením upravený rozpočet na straně příjmů
2100000 Kč a na straně výdajů 2100000 Kč.
Hlasování: s body 1 a 2 souhlasí všichni přítomní členové OZ
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Informace ke sčítání lidí a domů, které se uskuteční ve dnech 25.-.26.3.2011.
2. Rozhodnutí KÚ Plzeňského kraje, odboru životního prostředí o udělení výjimky
Klatovskému rybářství k preparaci vydry říční.
3. Zadání návrhu územního plánu Městyse Chudenice bez připomínek.
4. Odbornou přípravu jednotek sboru dobrovolných hasičů, a to školení strojníků 10.3.2011
a školení velitelů družstev 16.3.2011.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
1. Starosta vyzve paní Toušovou k odstranění pletiva před jejím domem z důvodu zúžené
komunikace a znemožnění průjezdu techniky při zimní údržbě.
2. Při přípravě nového jízdního řádu na následující rok požádat o zavedení ranního spoje do
Klatov.
3. Pro upřesnění nové kanalizace zjistí členové OZ prostřednictvím dotazníků stávající
umístění septiků a hloubku vyústí do kanalizace od určených objektů.
4. Zjistit průběh jednání s firmou Vetop Staňkov.

Schůze ukončena ve 21.30 hodin.

Zapsala: ..........................
P.Bosáková

..............................
starosta obce

Ověřovatelé zápisu :
............................
.....................................
B.Skala
J.Vítek
Zapsáno: 28.2.2011

.................................
místostarosta

