OBEC Koválovice – Osíčany
Koválovice 67, 798 29 Tištín

Zápis č. 2/2014
z jednání ustavujícího zastupitelstva obce
datum konání:
místo konání:
přítomní zastupitelé:
přítomní občané:

Program:
-

10.11.2014
kulturní dům - Osíčany 57
viz prezenční listina
viz prezenční listina

Smlouva s fondem
Oprava kulturního domu
Žádosti
Různé

1. Starosta Josef Polášek přivítal přítomné, zahájil schůzi a určil zapisovatelku - Blanku Svobodníkovou
a ověřovatele zápisu –Kamil Květoň a Zdeněk Herodek.
2. Pan starosta seznámil zastupitele a přítomné se Smlouvou č. 14216464 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR. Fond se zavazuje poskytnout podporu obci na akci: „Separace
a svoz bioodpadů“. Dotace celková činí 1 284 361 Kč. Z toho fond poskytne 90 % a obec se podílí
účastí 10 %. Zastupitelstvo smlouvu schválilo jednohlasně a zastupitelé pověřili pana starostu
podpisem smlouvy.
3. Oprava kulturního domu. Zastupitelstvo pověřilo starostu zajištěním firmy na opravu vnitřního
zařízení KD (omítky – přísálí, bar). Tato částka by neměla přesáhnout 30 000 Kč. Zastupitelé schválili
jednohlasně.
4. Byla projednána žádost manželů Vránových, Osíčany 5 na odvodnění pozemku na trávníku. Z důvodu
ohrožení stavby stodoly (stálé podmáčení pozemku včetně zahrady). Prozatímní vyřešení odvodnění
bylo řešeno vykopáním příkopu. Příští rok bude provedeno odvodnění celého trávníku.
5. Pan starosta seznámil zastupitele s výzvou k podání nabídky k prokázání splnění kvalifikace na
veřejnou zakázku malého rozsahu. Zajištění výboru technického dozoru stavební akce: „Návrh
opatření v rámci protipovodňové ochrany obce“. Za technickou specifikaci odpovídá zpracovatel.
Navrhnutí členové komise: Jan Berka, Kamil Květoň, Ing. Zdeněk Sita. Pan starosta byl pověřen
podpisem výzvy. Zastupitelé schválili jednohlasně výzvu i komisi.
6. Starosta seznámil přítomné s provozními náklady na provoz ČOV. Cena stočného prozatím
nestanovena.
7. Zastupitelé dále odhlasovali předsedu finančního výboru. Předsedou se stala MVDr. Lenka Opltová.
Hlasování: PRO: Polášek, Berka, Svobodníková, Květoň, Vrána, Herodek, Němec. PROTI: MVDr.
Opltová. ZDRŽEL SE: Ing. Hošáková.
8. Zastupitelé odhlasovali předsedu kontrolního výboru. Předsedou se stal Kamil Květoň. Hlasování:
PRO: Polášek, Berka, Svobodníková, Herodek, Vrána. PROTI: MVDr. Opltová, Ing.Hošáková.
ZDRŽEL SE. Němec, Květoň.

Zapsala: Blanka Svobodníková
Ověřili: Kamil Květoň
Zdeněk Herodek

………………………………………...
…………………………………………
………………………………………..
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Zastupitelstvo obce Koválovice - Osíčany

USNESENÍ č. 2/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Koválovice - Osíčany
konaného dne 10. listopadu 2014 ve 17.30 hodin v budově kulturního domu v Osíčanech

Zastupitelstvo obce na svém jednání:

Schválilo
1. Smlouvou č. 14216464 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. Fond se
zavazuje poskytnout podporu obci na akci: „Separace a svoz bioodpadů“. Dotace celková činí
1 284 361 Kč. Z toho fond poskytne 90 % a obec se podílí účastí 10 %. Zastupitelstvo smlouvu
schválilo jednohlasně a zastupitelé pověřili pana starostu podpisem smlouvy.
2. Opravu kulturního domu. Starosta byl pověřen zajištěním firmy na opravu vnitřního zařízení KD
(omítky – přísálí, bar). Tato částka by neměla přesáhnout 30 000 Kč. Zastupitelé schválili
jednohlasně.
3. Výzvu k podání nabídky k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu.
Zajištění výboru technického dozoru stavební akce: „Návrh opatření v rámci protipovodňové
ochrany obce“. Za technickou specifikaci odpovídá zpracovatel. Navrhnutí členové komise: Jan
Berka, Kamil Květoň, Ing. Zdeněk Sita. Pan starosta byl pověřen podpisem výzvy. Zastupitelé
schválili jednohlasně výzvu i komisi.
4. Předsedu finančního výboru. Předsedou se stala MVDr. Lenka Opltová. Hlasování: PRO: Polášek,
Berka, Svobodníková, Květoň, Vrána, Herodek, Němec. PROTI: MVDr. Opltová. ZDRŽEL SE: Ing.
Hošáková.
5. Předsedu kontrolního výboru. Předsedou se stal Kamil Květoň. Hlasování: PRO: Polášek, Berka,
Svobodníková, Herodek, Vrána. PROTI: MVDr. Opltová, Ing.Hošáková. ZDRŽEL SE. Němec,
Květoň.

V Koválovicích dne 10.11.2014

Josef Polášek, starosta obce

Jan Berka, místostarosta obce
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