Zápis
Z veřejné schůze zastupitelstva, konané dne 14. Ledna 2011 v místní hospodě
Pod věží , v 18.00 hodin.
Přítomni : členové zastupitelstva – Faltus Josef, Krejsová Věra, Dolečková
Ludmila, Suchomel Jiří, Temňák Tomáš
Hosté : dle přiložené presenční listiny
Program :
Hospodaření obce za rok 2010
Plán investic na rok 2011
Diskuse
Závěr
Schůzi zahájil starosta obce, přivítal přítomné, kterých se dostavilo na veřejnou
schůzi dle presenční listiny 76.
V prvním bodě seznámil přítomné s hospodařením obce v minulém roce.Uvedl
konkrétní akce a to :
- Oprava komunikací u čp. 52 a autobusové zastávky – náklad 81 tis.
- -„obecního úřadu , čp. 1 – výměna oken
468 tis. Na
tuto akci jsme dostali dotaci ve výši 120 tis. Kč
- Oprava střechy na obecním domě čp. 92
353 tis. Kč.
Na této akci se podílely fi. Klas a Progresa, které nám bezplatně zapůjčily
lešení .
-

Bytovému družstvu se zaslalo 25 tis. na opravu omítky
Za elektr. energii / veřejné osvětlení/ se zaplatilo
Autobusová zastávka
Školné 2010 – 2011
Odpady – doplatek
Vrata k hasičské garáži

77 tis. Kč
148 tis.
150 tis.
180 tis.
11 tis.

Na rok 2011 :
- Požádáme o dotaci na komunikaci k bytovkám čp. 122 – 127
- Uskuteční se adaptace dvou bytových jednotek na čp. 1
- Přestěhuje se obecní úřad do bývalých prostor Klubu
Diskuse :
Pozemek hřbitova, včetně zdi je k dnešnímu dni převeden z farnosti Nekoř na
Obec Sobkovice – seznámil starosta
Pálení bioodpadu – ve vesnici někteří obyvatelé spalují plevy a jiné bioodpady
v kamnech a zamořují ovzduší. Zákaz takového spalovaní bude součástí nové
Veřejné vyhlášky - připomínka paní Faltusové 130
Pravidla pro provoz tělocvičny – budou vyvěšena přímo na dveřích sálu
Nová skříňka před kostelem , bude zpřístupněna pro veřejnost / vyvěšení
úmrtních oznámení / - p. Netušilová 47
Některé vlaky nestaví na zastávce v Jamném n.O. – Paní Čápová by chtěla
vědět, zda by obec nemohla zjistit, zda by se to nedalo změnit.
Opět byla vznesena připomínka ke změně časů na zákazové značce
U kostela a Progresy. Protože v květnu se počítá opět se změnou jízdních řádů,
provedeme opravy až po tomto termínu.
Větrné elektrárny- hlavní bod diskuse a důvod k tak vysoké účasti na schůzi.
Přítomna byla velká účast odpůrců větrných elektráren z našeho okolí a za
petiční výbor vystupoval pan Kmoníček, chalupář naší obce. Po spoustě
připomínek proti a pro výstavbu elektráren se obyvatelé Sobkovic dohodli, že
se v obci uskuteční referendum. Zastupitelstvo zjistí podmínky a stanoví datum
konání .K této otázce se uskuteční ještě další jednání.
Schůze byla ukončena v 19,30 hodin.

Usnesení číslo 1/ 2011
Z veřejné schůze, konané dne 14.ledna 2011

Obecní zastupitelstvo po projednání :

Bere na vědomí :
Výsledky hospodaření za rok 2010
Plán investic na rok 2011
Připomínky k výstavbě větrné elektrárny na území k.ú. Sobkovice

Ukládá zastupitelstvu:
Zjistit podmínky pro vyhlášení referenda – větrné elektrárny

Starosta obce

místostarosta obce

Faltus Josef

Krejsová Věra

-

