Zápis č. 8/2012
ze schůze obecního zastupitelstva Obce Chocomyšl konané dne 28.8.2012 v budově OÚ
Přítomni : p.Eger, Vítek, Bosáková, Bozděchová, Skala, Švehla
Omluveni: p.Tomášek
Ověřovatelé zápisu : p.Vítek, Bozděchová
Program :
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení a doplnění programu
2. Kontrola usnesení
3. KPÚ v KÚ Chocomyšl
4. Rozhodnutí Měst.úřadu – kopaná studna
5. Veřejné projednání ÚP městyse Chudenice
6. Žádost o sečení trávy na veř. plochách
7. Volby – informace
8. Příprava projektu Naučná stezka
9. Pozvání na oslavy 100. výročí založení SDH Únějovice
10. Zabezpečovací zařízení pro OÚ
11. Rozpočtové opatření č. 5/2012
12. Diskuse
13. Usnesení, závěr.
1. Schůzi zahájil p.Eger, seznámil s programem zasedání.
Byli navrženi ověřovatelé zápisu - p.Vítek, Bozděchová
Hlasování: souhlasí všichni přítomní členové OZ
2. Kontrolu usnesení z minulých zasedání provedla p. Bosáková.
- skluzavka pro dětské hřiště – došla další nabídka na vhodnější skluzavku, pokud
bude vyhovující, bude zakoupena. Dodaná houpačka byla výrobci vrácena z důvodu
špatné kvality, je požadována výměna.
- spor s firmou Vetop –majitel firmy pan Dvořák přislíbil projednání dluhu na schůzce
se starostou v prvním týdnu v září.
- žádost o dotaci na sběrný dvůr – bude podána do 20.9. (původní termín podání
žádostí byl posunut)
- žádost o dotaci na zateplení hospody v letošním roce nebude podána z důvodu
nedostatku financí na dotace z MAS Pošumaví.
3. Komplexní pozemková úprava v KÚ Chocomyšl – po odeslání žádosti na provedení
KPÚ obec obdržela seznam vlastníků pozemků a jejich výměry. Je požadováno
zkontaktování uvedených vlastníků , vyplnění potřebných formulářů. Tuto
administrativu zajistí pan Vítek.
4. Obec obdržela rozhodnutí Městského úřadu Domažlice o povolení stavby kopané
studny pro stavebníka Michala Egera. .
5. Obec obdržela oznámení o veřejném projednávání územního plánu městyse Chudenice
– uskuteční se na Městském úřadě v Klatovech dne 12.9.2012.

6. Pan Kusko požádal o sečení trávy a úklid veřejných ploch v obci. OZ souhlasí,
smlouva bude uzavřena od 3.9.2012.
Hlasování: souhlasí všichni členové OZ
7. Starosta informoval o volbách do krajských zastupitelstev a do 1/3 senátu. Volby se
uskuteční ve dnech 12.-13.10.2012. Na příštím zasedání OZ bude doplněna 4-členná
volební komise.
8. Probíhá příprava projektu Naučná stezka, která na našem katastru povede cestou pod
kapličkou přes Parezí ke Kvapilovým jezírkům v délce 3082 m. Do konce říjnu bude
podána žádost o dotaci.
9. Obec obdržela pozvání na oslavy 100.výročí založení SDH Únějovice. Oslavy se
uskuteční v sobotu 8. září na hřišti v Únějovicích.
10. Z důvodu zabezpečení kanceláře OÚ proti krádeži, bude nainstalováno zabezpečovací
zařízení. Budou osloveny specializované firmy a požádány o zpracování cenové
nabídky.
Hlasování: souhlasí všichni přítomní členové OZ
11. Starosta seznámil s rozpočtovým opatřením č. 5/2012, kde dochází k přesunu položek
na straně výdajů i příjmů. RO je součástí zápisu.
Hlasování: souhlasí všichni přítomní členové OZ
12. Diskuze:
V diskuzi nebyly vzneseny žádné připomínky.

Zapsala:

..........................
P.Bosáková

Ověřovatelé zápisu :

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

..............................
J.Vítek

.....................................
L.Bozděchová

Zapsáno 1.9.2012

-

.................................
místostarosta
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Usnesení č. 8/2012 ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 28.8.2012
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Žádost p.Kuska o sečení trávy a úklid veřejných ploch v obci. Smlouva s ním bude
uzavřena od 3.9.2012.
2. Instalaci zabezpečovacího zařízení v kanceláři OÚ.
3. Rozpočtové opatření č. 5/2012, je přílohou zápisu.
Hlasování: s body 1-3 souhlasí všichni přítomní členové obecního zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo ukládá:
Starosta projedná v prvním týdnu v září s p.Dvořákem z firmy Vetop úhradu dluhu .
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1.Přípravu KPÚ KÚ Chocomyšl –administrativu kolem vyplnění formulářů a oslovení
vlastníků pozemků provede p.Vítek.
2. Rozhodnutí Měst.úřadu Domažlice o povolení stavby kopané studny stavebníka Michala
Egera.
3. Informaci o veřejném projednání ÚP městyse Chudenice, které se uskuteční na Měst.úřadu
v Klatovech dne 12.9.2012.
4. Informaci o volbách do krajských zastupitelstev a do 1/3 senátu ve dnech 12.-13.10.2012.
5. Příprava projektu „Naučná stezka“ v délce 3082 m.
6. Pozvání na oslavy 100. výročí založení SDH Únějovice.
Schůze byla ukončena ve 22.00 hodin.

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

Ověřovatelé zápisu :

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

..............................
J.Vítek

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

.....................................
L.Bozděchová

Zapsáno 1.9.2012
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