Zápis č. 5
ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012
v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu.
Zahájení zasedání dne 30. 7. 2012 v 18,00 hod.
Počet přítomných členů dle prezenční listiny , tj. 5 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 5 , proti 0 , zdržel se 0
c) Schválení programu jednání ZO :
Starosta přečetl navržený program jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Žádost o dotaci z POV na opravu místní prodejny potravin
Nákup pozemku v katastrálním území Sobkovice č.p.p.936/13
Nákup silničního zrcadla
Odkanalizování odpadové stoky před čp. 57
Skládka na „Hromádí“
Diskuse
Závěr

pro 5 , proti 0 , zdržel se 0 – program schválen
Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu.

1) Žádost o dotaci z POV.
V současné době je v nevyhovujícím stavu budova místní prodejny potravin jedná se o
výměnu vadných oken, kotle na tuhá paliva, radiátorů a střechy. Jedná se přibližně o
investici ve výši 350-380tisíc Kč.
Proto zastupitelstvo rozhodlo požádat o dotaci POV na opravu této budovy čp 35.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci z POV na opravu budovy čp. 35
pro 5 , proti 0 , zdržel se 0
usnesení schváleno

2) Nákup p.p.č. 936/13 v KÚ Sobkovice.
Jedná se o nákup pozemkové parcely v osobním vlastnictví, která z části zasahuje do
obecní cesty. Vzhledem k nevyjasněným podmínkám prodeje se bude o tomto bodu dále
jednat.
Návrh usnesení:
Zastupitelé se neshodli na navrhované odkupní ceně pozemku.

3) Nákup silničního zrcadla
Na žádost obyvatel v části obce u staré zbrojovny rozhodlo zastupitelstvo o nákupu
silničního zrcadla , které bude umístěno na budovu staré zbrojovny. Tím se zpřehlední
úsek obecní cesty, která je spojnicí horního konce obce ke kostelu. V minulosti na tomto
úseku došlo k několika dopravním nehodám.

Návrh usnesení:
Zastupitelstva schvaluje nákup silničního zrcadla.
pro 5 , proti 0 , zdržel se 0
usnesení schváleno

4) Odkanalizování odpadové stoky
Starosta přednesl žádost manželů Foglových Sobkovice čp. 57, Vondrových čp.58,
Unzeitigových čp. 59, a Nepustilové Radky čp. 60 na opravu a zatrubnění odpadní stoky,
která vede přímo před jejich obytnými domy a značně zapáchá, protože do této stoky jsou
vypouštěny přepady septiků a tím se šíří zápach po celé délce stoky.
Na dnešním jednání byly přítomny zúčastněné strany a po diskusi bylo dohodnuto, že se
nechá vypracovat projekt na odkanalizování stoky , bude osloven VaK , jež vyčistí
stávající kanál od nánosů písku a obec nakoupí materiál na opravu (Trubky-beton… ).
Práce budou prováděny svépomocí zmíněných občanů. Další schůzka zúčastněných se
bude konat příští pondělí v 18,00 hodin.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje opravu odpadní stoky s tím, že obec nakoupí materiál na opravu a
práce bude provedena svépomocí
Pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení schváleno
5) Skládka na „Hromádí“
Starosta požádal KLAS Nekoř o odvoz stávajícího odpadu a vyčištění prostoru. Termín
provedení byl přislíben na dobu po ukončení žní. V budoucnu bude povoleno ve
vyhrazeném prostoru skladovat pouze biologický odpad to je tráva a větvě, v žádném
případě zbytky cihel a stavební sutě. Prostor bude vyhrazen a označen tabulemi. Na
ostatní materiál se musí využívat kontejnery pro tříděný odpad a také vlastní popelnice.
Dále využívat dvakrát ročně svoz nebezpečného odpadu a železa
Starosta s přiloženým materiálem seznámil zastupitelé a ti se zrušením souhlasí.
Zastupitelé schvalují ukončení a zánik zájmového sdružení právnických osob
„Pod Suchým vrchem“.
pro 5 , proti 0, zdržel se 0
Usnesení schváleno
6) Diskuse
Hřiště- diskutovalo se o zabezpečení a provozu. Bylo dohodnuto, že správce zajistí uzamčení
areálu v nočních hodinách od 21.00 do 8,00 hodin.
7) Závěr
Starosta ukončil veřejné zasedání v 19,35 hodin. Poděkoval přítomným za účast.

Ověřovatelé: ………………………
………………….

zapsala: Faltejsková
Vyvěšeno 6. 8. 2012

Sejmuto:____________________

starosta:…………………..

V Sobkovicích dne 30. 7. 2012

USNESENÍ číslo 5/2012
ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice
dne 30. 7. 2012

Zastupitelstvo po projednání :

Schvaluje:
1) Žádost o dotaci z POV
2) Nákup silničního zrcadla
3) Opravu odpadní stoky před obytnými domy čp. 57-60

Bere na vědomí:
1) Informaci o skládce biologického odpadu na Hromádí
2) Organizační záležitosti provozu hřiště Hromádí

Starosta

Místostarosta

Josef Faltus

Věra Krejsová

