Zápis č. 7
ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 12. 11. 2012
v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu.
Zahájení zasedání dne 12. 11. 2012 v 18,00 hod.
Počet přítomných členů dle prezenční listiny , tj. 4 členů ZO,
Hosté: dle prezenční listiny
Starosta přivítal přítomné členy ZO a zahájil zasedání ZO :
a) Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných členů ZO, že
zasedání je usnášení schopné, dále seznámil členy zastupitelstva, že proti minulému
zápisu nebyly vzneseny námitky.
b) Určení ověřovatelů:
Starosta navrhl ověřovatele zápisu: p. Temňák a p. Dolečková
pro 4 , proti 0 , zdržel se 0
c) Schválení programu jednání ZO :
Starosta přečetl navržený program jednání
1. Veřejná vyhláška o poplatcích za svoz komunálního odpadu pro rok 2013
2. Diskuse
3. Závěr
pro 4 , proti 0 , zdržel se 0 – program schválen
Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.

1) Veřejná vyhláška o poplatcích za svoz komunálního odpadu pro rok 2013
Koncept Veřejné vyhlášky, která nabývá platnost od 1. ledna 2013 projednalo
zastupitelstvo na dnešní veřejné schůzi. Výše poplatku je stanovena ve výši 450,Kč na trvale žijícího občana a 450,- Kč na fyzickou osobu, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k rekreaci, nebo rodinný dům kde není hlášena k trvalému
pobytu žádná fyzická osoba.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Veřejnou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů pro rok 2013.
pro 4 , proti 0 , zdržel se 0
usnesení schváleno

2) Diskuse
a) V současné době probíhá úklid stávajícího úložiště komunálního odpadu v areálu
„Hromádí“
Odvoz provedla firma KLAS Nekoř cena se vyšplhala na cca 24tis. Kč. V budoucnu se počítá
s vybudováním panelových boxů na bioodpad. Za tímto účelem se nakoupí betonové panely
v ceně do 7 tis. Kč. Upozorňujeme občany, že nově vybudované úložiště bude sloužit pouze
na uložení trávy, drobných větví a listí či suchých květů a tak podobně. V žádném případě
nelze navážet stavební suť, ani žádné jiné nebiologické odpady. Na takový odpad si každý
zajistí kontejner z Komunálních služeb.
b) Zastupitelstvo se zabývalo dlužníky za neplacení poplatku za svoz odpadů v letošním
roce. Do dnešního dne je celkem šest neplatičů. Pokud do konce roku stanovenou
částku neuhradí, budou předání k exekučnímu řízení.
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují nákup panelů i postup v případě neplatičů.
Pro 4, proti 0 zdržel se 0
Usnesení schváleno

5) Závěr
Starosta ukončil veřejné zasedání v 18,45 hodin. Poděkoval přítomným za účast.

Ověřovatelé: ………………………
………………….

zapsala: Krejsová
Vyvěšeno 12. 11. 2012

Sejmuto:____________________

starosta:…………………..

V Sobkovicích dne 12. 11. 2012

USNESENÍ číslo 7/2012
ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice
dne 12. 11. 2012

Zastupitelstvo po projednání :

Schvaluje:
1) Veřejnou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2013
2) Nákup panelů pro nově budované úložiště KO do 7tis.Kč.

Bere na vědomí:
Postup ve věci neplatičů poplatku za sběr KO.

Starosta

Místostarosta

Josef Faltus

Věra Krejsová

