Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 1.2. 2017
Přítomno : sedm zastupitelů

Omluvena:

▪ Odklízení sněhu „ Na drahách „ - kvůli bezpečnosti provozu a chodců byl v této části obce odstraněn za
pomocí nakladače sníh.
▪ Pasport komunikací – termín dokončení odložen z důvodu nepříznivého počasí.
▪ Traktůrek - záměr obce nabídnout starý traktůrek k odprodeji - vyvolávací cena bude 20.000,-Kč
Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou, nejvyšší nabídce
Bude schváleno na veřejné schůzi (v současné době je funkční, byla provedena částečná oprava
motoru)
▪ Bioplynová stanice – nevhodné skladování řepných řízků na nezpevněné ploše a ne ve vacích, jak je
dohodnuto ve Smlouvě o dobrém sousedství ( fotografie na obci ) a dále neustále otevřený poklop
zásobníku (ten byl řešen a náprava přislíbena již v minulosti) Majitel BS byl vyzván k vyjádření a dle
jeho názoru toto porušení smlouvy není, neboť se nejedná o skladování! Doručená fotodokumentace
bude postoupena na Ministerstvo zemědělství k prošetření a s žádostí o vyjádření, co je skladování a co
je zásoba krmiva.
▪ Stočné - faktury jsou připraveny a rozeslány!
▪ HZS Třebechovice nabízí okolním obcím své služby – cena by byla předem dohodnuta. V současné době
záleží na místním spolku SDH, zda-li v rámci svých možností jsou schopni tyto služby vykonávat
vlastními silami. ( vyjádření vedení SDH Jílovice – zajistí pan Kazda ).
▪ Antuka na hřiště – obesláno 5 firem na dodávku antukového koberce – nejlepší reference má firma
SCHMID – Stará Boleslav – předběžná cena je 284 tis. korun včetně DPH. ( s firmou bude jednáno )
▪ Příspěvky naší obce na plesy : 1000,- Kč ples Bolehošť, 1000,- Kč ples ZŠ České Meziříčí
▪ Upozornění všem zájemcům o pronájem hřiště - možno zadávat termíny akcí na OÚ od 16.2.2017
▪ Známky pro psy + poplatek – výdej 18. února od 9.00 do 11.00.
▪ Známky na popelnice + poplatek – výdej 18. února od 9.00 do 11.00

Vypracovala : M. Škopová

Schválil : V. Ježek
starosta obce

