
Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne  1.6.  2016    

 
Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:   
 
 
 

§ Mimořádná situace 28.5. 2016 ( svolána protipovodňová komise )  -  po vytrvalém dešti a krupobití byla 
část obce zaplavena.  
 
- Vyhodnocení situace , nahlášené škody, další postupy pomoci ze strany obce. Možnosti pomoci od 

jiných institucí. 
- Materiální pomoc z obce Rudník , která nám oplatila pomoc. 
- Připojištění obecního majetku na záplavy  - cena pojištění se navýší o 230,- Kč. 
 

§ Územní plán obce bude předán ke zpracování paní Marečkové. 
 

§ Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – přípojka ČEZ Distribuce pro paní Slusarčukovou  po 
obecním pozemku .  Zastupitelé přehodnotili tuto situaci a souhlasí se zřízením věcného břemene  za 
úplatu 10.000,- Kč. 

 
§ Poldr – zavezený příkop od nouzového přepadu bez vědomí obce (zjištěno 26.5.2016 při kontrole 

poldru) – viník byl zjištěn a na své náklady příkop uvede do původního stavu. Termín  do 9.6. 2016. po 
té bude příkop vyměřen a vyspárován!  
 

§ Obecní stan poškozený od záplav je nutné vyřadit z evidence – pojištění bylo sjednáno až od 1.6.2016. 
 

§ Mokřad – vyplaven  - udržitelnost tohoto projektu je 10 let, obec bude muset žádat o přehodnocení. 
Starosta obce již jednal o možnostech řešení. 
 

§ Starosta obce navázal veškeré kontakty k zajištění žádosti o mimořádnou dotaci na záplavy ( podání do 
9.6.2016 ). Dále pak kontaktoval ÚP v HK na poskytnutí fin. prostředků v hmotné nouzi, pro obyvatele 
zaplavené v obytné části!    
 

§ Voda CZ  - zajistí vzorky z místních studní za výhodné ceny. Vzorky studní, které jsou zajištěny 
Smlouvou o dobrém sousedství, provede  firma Zemspol. 
 

§ Starosta obce zaslal žádost na Povodí Labe o vyčištění náhonu po povodních. 
 

§ Starosta obce svolává schůzku zastupitelů a zástupců hasičů a sportovců na 15.6.2016 v 18,00 hod. 
v budově OÚ.. 
 

§ 13.6.2016 – instalace autobusové zastávky 
 
 
 

             Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek 
                                                                                                                                    starosta obce 


