Zápis
Z veřejné schůze zastupitelstva, konané dne 18.března 2 011 v 18 hodin
v hospodě Pod věží
Přítomni členové zastupitelstva – Faltus Josef, Krejsová Věra, Dolečková
Ludmila, Suchomel Jiří a Temňák Tomáš.Hosté : dle přiložené presenční listiny
Zapisovatel : Krejsová

Ověřovatel : Čáp Jaroslav

Program :
1. Vyhodnocení Ankety k výstavbě větrných elektráren na katastru obce
Sobkovice
2. Spoluúčast obce na provozování místního obchodu
3. Diskuse
Schůzi zahájila v 18 hodin Krejsová. Přivítala přítomné ,seznámila je
s programem schůze a předala slovo paní Dolečkové.
Protože se schůze zúčastnila i paní Volkánová, prodavačka místního obecního
obchodu, byl sled programu pozměněn. Nejdřív se tedy projednal bod číslo 2.
Paní Volkánová , požaduje na OÚ spoluúčast na financování a to ve výši 5 300
Kč měsíčně. Protože rozpočet na letošní rok je již schválen a obec dalšími
volnými penězi nedisponuje zastupitelstvo obce se usneslo, že nabídne pouze
částku, která by kryla nákup uhlí / cca 8 tis.Kč/ a příspěvek na dopravu ve výši
1 000 Kč měsíčně. S tímto záměrem byla seznámena veřejnost i paní Volkánová,
která se má vyjádřit, zda za takovýchto podmínek bude obchod provozovat.
V následujícím bodě byly přečteny výsledky Ankety, konané dne 19.2.2011 a
vyjádření firmy Windtex, s.r.o. / toto je přílohou zápisu /.
Přítomni na schůzi byli i zástupci Policie ČR, kteří podali vyjádření k naší žádosti
o prošetření platnosti Ankety. Tento případ policie odložila !?
Diskuse byla / dle přítomné novinářky Orlicka / agresivní , což nám jako
zastupitelům nepřipadalo, na rozdíl od předešlých vystoupení odpůrců VTE.
Schůze skončila v 19 hodin.

Usnesení číslo 2/2011
z veřejné schůze, konané dne 18.3.2011

Obecní zastupitelstvo po projednání :

Bere na vědomí :
Výsledky „ Ankety“ , konané dne 19.2.2011 k výstavbě VTE na katastru obce
Sobkovice
Žádost paní Volkánové na spolufinancování provozu místního obchodu

Rozhodlo :
Spoluúčast obce byla stanovena na 20 000 Kč ročně.
Ukládá:
Do 10.4.2011 zrušit Smlouvu o spolupráci a vzájemné pomoci s firmou Windtex,
s.r.o.
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