Obec Sobkovice
Zápis ze zasedání zastupitelstva, konaného dne 28.6.2010 v 18 hodin v kanceláři OÚ Sobkovice

Přítomní členové zastupitelstva: Faltus Josef
Krejsová Věra
Suchomel Jiří
Čáp Jaroslav
Faltus Jiří
Omluveni: Faltusová Lenka
Temňák Tomáš
Hosté: Kolářský Zdeněk, Kolářská Milada

Program: Závěrečný účet za rok 2009
Projednání stížnosti
Zajištění pouti v Sobkovicích
Asfatování cesty k domu č.p. 52
Termín zahájení prací na OÚ

Ověřovatel zápisu: Jaroslav Čáp, zapisovatel: Krejsová Věra

Schůze byla zahájena starostou obce Josefem Faltusem v 18 hodin v kanceláři OÚ. Přivítal přítomné a
seznámil je s programem.
-Závěrečný účet za rok 2009. Zastupitelstvo bylo se závěrečným účtem 2009 a to s výhradou
seznámeno, včetně výsledků auditu.Zjištěné nedostatky vyplívající z přezkumu hospodaření obce jsou
k dnešnímu dni odstraněny.Po projednání byl ZÚ schválen všemi hlasy a je přílohou tohoto zápisu.
-Stížnosti. Na MĚÚ Jablonné n.O. byla podána stížnost občana ze Sobkovic, že OÚ nedokáže vybrat
od určitých občanů poplatek za odpady a psy. Konkrétně se jedná o: Rakašovi č.p. 87, dlužná částka
za rok 2009 činí 2100 Kč, za rok 2010 také 2100Kč.
Vacek Miroslav, č.p. 11 dluží za rok 2009 740 Kč, za rok 2010 740 Kč.

Richtr Josef, č.p.10 za rok 2010 nezaplatil 740 Kč a Gorelková Mária, č.p.10 1480 Kč.
Všichni budou vyrozuměni doporučeným dopisem. V případě nezaplacení budou částky vymáhány
exekučně.
Další stížnosti: Osekávání trávy kolem odtoků z vodárny na horním konci směrem po vsi. Majitelé
dotčených pozemků hrabou osečenou trávu do vodoteče a ucpávají kanály. Konkrétním majitelům
bude ústně domluveno, pokud nebude sjednána náprava,bude se toto řešit pokutou.
Cesta u p. Kuchařové Aleny,č.p.82 je neprůjezdná kvůli vzrostlým vrbám. Nad obecní komunikací se
vrby ořežou, zajistí p. Jiří Suchomel. Dále zastupitelstvo doporučuje, aby se majitelka uvědomila a
sjednala pořádek na svém pozemku. Pozemek je neupravený a hyzdí okolí.
-Rekonstrukce cesty k domu č.p. 52. Na základě domluvy starosty obce s majitelem přilehlé
nemovitosti panem Milanem Lorencem bylo dohodnuto, že obecní cestu, která vede k č.p.52 opraví
společně, a to tak, že veškeré zemní práce,včetně navážky podkladového materiálu zajistí p. Lorenc,
asfaltový povrch Obec Sobkovice. Schváleno všemi hlasy.
-Sobkovická pouť 3.-4.7.2010. Příspěvek p. Dubskému na zajištění pouťových atrakcí bude ve stejné
výši jako minulý rok, 4500Kč.Schváleno všemi hlasy.
Bude vyhlášena brigáda na stavbu parketu, zajistí p. Suchomel Jiří.

Usnesení č.2 2010
z veřejné schůze, konané 28.6.2010
Obecní zastupitelstvo po projednání:
Schválilo:
Závěrečný účet za rok 2009, a to s výhradou. Zjištěné nedostatky vyplívající z přezkumu hospodaření
obce jsou k dnešnímu dni odstraněny.
Příspěvek p. Dubskému na poutové atrakce ve výši 4500 Kč.
Rekonstrukci obecní cesty k č.p. 52.
Bere na vědomí:
Stížnosti obyvatel a jejich nápravu
Ukládá:
Panu Čápovi jednat s majiteli pozemků
Panu Suchomelovi zajistit průchodnost komunikace

Starosta obce Josef Faltus a místostarosta Věra Krejsová

