Zápis č.27 z jednání rady 3.10.2012
Přítomni: Ing. Václavková, Herbrych,Špaček M.,Nováček, Šulc
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Projednání RO 511-514
Projednání termínu setkání seniorů
Informace k situaci s prodejem STL plynového vedení
Informace o činnosti
Stanovení termínu příští schůze
Různé

1) Projednání RO511 – 514 : jedná se o přijetí dotace na VPP ve výši 40 000,- Kč, dotace
na volby ve výši 30 000,- Kč, příspěvek na žáky ve výši 12 690,- Kč a úpravu v § a
položkách. Rada s provedením těchto opatření souhlasí.
Pro:

5

Proti:0

Zdržel se: 0

2) Rada projednala návrh termínu pro setkání seniorů. Vzhledem k možnostem zajištění
hudby byl zvolen termín 10.listopadu ve 14:00. K tanci bude hrát skupina DUO Music
z Třebíče, starosta projedná s vedením ZŠ a MŠ možnost vystoupení dětí v rámci
kulturního programu. Občerstvení bude zajištěno vlastními silami – zboží (pivo,
nealko, lihoviny) dodá Marian Vahiľa, víno z vinařství Sádek.
Pro: 5

Proti:0

Zdržel se: 0

3) V současné době probíhá další kolo jednání s RWE za účelem prodeje STL vedení,
které je dosud v majetku Sdružení pro plynofikaci Kojetic. Dříve předložený návrh
smlouvy se jevil vadný zejména v bodě zajištění věcných břemen v trase stavby,
protože v některým případech není možno dohledat vlastníky jednotlivých pozemků
či je přinutit k uzavření věcného břemene. Upravená verze smlouvy byla předána
RWE k projednání.
Rada bere na vědomí
4) Starosta dále informoval přítomné o průběhu výstavby inženýrských sítí v lokalitě Za
Sitonou. V současné době se dokončuje vedení plynu, již jsou realizována vedení vody
a kanalizace. Během měsíce listopadu bude provedena pokládka vedení NN firmou EON. Zasíťování těchto pozemků bude v příštím roce pokračovat vybudováním
komunikace.

Členové rady byli dále informování o stavu výstavby rozhledny na Mařence.
V průběhu stavby došlo k jejímu zdržení a předání stavby se tedy plánuje na 8.října
2012 s tím, že slavnostní otevření rozhledny bude v sobotu 27.října ve 13:00.
Rada bere na vědomí
5) Rada projednala a schválila termín příští schůze Rady a Zastupitelstva:
Schůze rady se bude konat 24.10.2012 v 18:00 a schůze Zastupitelstva 2.11.2012
rovněž v 18:00
Pro:

5

Proti:0

Zdržel se: 0

6) V bodě různé bylo diskutováno, jakým způsobem se pokusit na hřbitově třídit odpad
tak, aby se část zelené hmoty zde ukládaná mohla využít na komunitní kompostárně.
Pan Petr Nováček upozornil na nerovnost komunikace a zdržující se vodu před
domem č.p. 83. V této fázi provede proříznutí drážky v asfaltobetonu. Pokud tato
úprava bude nevyhovující, v jarních měsících bude nerovnost vyplněna nástřikem.
Pan Martin Špaček podal informaci k dotazované možnosti z minulé schůze, týkající
se osvětlení sokolské zahrady. Dle jeho propočtů jsou plochu schopny přiměreně
nasvítit dvě svítidla v ceně cca 7000,- Kč za kus.
Dále byla diskutována možnost pořádání vánočních trhů. Tuto akci by bylo nejlépe
kombinovat s tradičním Vánočním dostaveníčkem. Starosta prověří termíny a
možnosti účinkujících a prodejců
Rada bere na vědomí

Zapsal Josef Herbrych dne 5.10.2012

