Zápis z veřejného zasedání OZ č. 9/2016 ze dne 22. 9. 2016

Přítomni dle prezenční listiny: Dana Vozábová, Mgr. Jiří Zima, Lic. Martin Černý,  Petr Hladík, Jiří Kníže, Jana Žváčková, Pavel Volejník, Milan Vosáhlo
Omluveni: nikdo
Místo jednání: Zasedací místnost OÚ v Újezdu u Přelouče
Začátek v: 	19:00 hod.       
Konec v:    	21:05 hod. 

1. Zahájení

Jednání zahájila starostka obce Dana Vozábová, přivítala přítomné zastupitele a hosty.


2. Volba zapisovatele zápisu

Předsedající navrhla určit zapisovatelem Mgr. Jiřího Zimu. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Újezd u Přelouče určuje jako zapisovatele zápisu pana Jiřího Zimu.

Výsledek hlasování:
Dana Vozábová
+
Mgr. Jiří Zima
/
Lic. Martin Černý
+
Pavel Volejník
+
Milan Vosáhlo
+
Jiří Kníže
+
Petr Hladík
+
Jana Žváčková
+


pro: +, proti: -, zdržel se: /, nehlasováno: N

Usnesení č. 1 bylo schváleno.



3. Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Lic.Martin Černý a p. Jiří Kníže.  K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Újezd u Přelouče určuje ověřovali zápisu  Lic. Martin Černý, p. Jiří Kníže

Výsledek hlasování:
Dana Vozábová
+
Mgr. Jiří Zima
+
Lic. Martin Černý
+
Pavel Volejník
+
Milan Vosáhlo
+
Jiří Kníže
+
Petr Hladík
+
Jana Žváčková
+


pro: +, proti: -, zdržel se: /, nehlasováno: N

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
4. Schválení programu jednání

Předsedající seznámila hosty a zastupitele s následujícím programem jednání.

Zahájení

·	Schválení programu
·	Volba zapisovatele
·	Volba ověřovatelů zápisu
·	Schválení programu jednání
·	Záměr obce Újezd k pronájmu nebytových prostor 
·	Osvětlení obce – svícení 
·	Oplocení u staré školy – reklamace
·	Údržba vysázeného lesa 
·	Diskuze 
·	Usnesení 
·	Závěr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Újezd u Přelouče schvaluje program veřejného jednání zastupitelstva obce.

Výsledek hlasování:
Dana Vozábová
+
Mgr. Jiří Zima
+
Lic. Martin Černý
+
Pavel Volejník
+
Milan Vosáhlo
+
Jiří Kníže
+
Petr Hladík
+
Jana Žváčková
+


pro: +, proti: -, zdržel se: /, nehlasováno: N
Usnesení č. 3 bylo schváleno.



5. Záměr obce Újezd k pronájmu nebytových prostor

 Předsedající zastupitelstvu obce  předložila  návrh na pronájem nebytových prostor v budově bývalé školy v obci Újezd u Přelouče.     

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Újezd u Přelouče schvaluje  záměr  PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V BUDOVĚ BÝVALÉ ŠKOLY .

·	1000Kč/měsíc-předmětem nájmu je prostor o podlahové ploše 58,65 m2 v prostorách objektu bývalé školy.
·	
·	500Kč/měsíc – předmětem nájmu je prostor o podlahové ploše  30,68 m2 –jedna místnost , bývalý kabinet o ploše 23,94 m2 a sociální zařízení o ploše 6,74 m2.  + energie.



Výsledek hlasování:
Dana Vozábová
+
Mgr. Jiří Zima
+
Lic. Martin Černý
+
Pavel Volejník
+
Milan Vosáhlo
+
Jiří Kníže
+
Petr Hladík
+
Jana Žváčková
+


pro: +, proti: -, zdržel se: /, nehlasováno: N

Usnesení č. 4 bylo schváleno.


6.  Osvětlení obce – svícení 

Předsedající otevírá v zastupitelstvu otázku  o svícení veřejným osvětlením v obci.  

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Újezd u Přelouče schvaluje, aby bylo v zimním období  svíceno v obci všemi světly, kdy bude sledována finanční náročnost. Tato by však neměla být větší než v minulých letech, neboť se velká část žárovek již vyměnila za úspornější.  Po zimním období bude provedeno vyhodnocení nákladů na svícení v obci.   

Výsledek hlasování:
Dana Vozábová
+
Mgr. Jiří Zima
+
Lic. Martin Černý
+
Pavel Volejník
+
Milan Vosáhlo
+
Jiří Kníže
+
Petr Hladík
+
Jana Žváčková
+


pro: +, proti: -, zdržel se: /, nehlasováno: N

Usnesení č. 5 bylo schváleno.



7. Oplocení u staré školy – reklamace


Předsedající informuje zastupitelstvo obce  o  nefunkčním otevírání vrátek u opraveného oplocení firmou Elektrovasury s.r.o.  u objektu bývalé školy, kdy by měla být vyřízena reklamace.  

 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Újezd u Přelouče schvaluje, aby bylo opraveno oplocení vedle objektu bývalé školy  firmou Elektrovasury s.r.o. v rámci reklamace.  

Výsledek hlasování:
Dana Vozábová
+
Mgr. Jiří Zima
+
Lic. Martin Černý
+
Pavel Volejník
+
Milan Vosáhlo
+
Jiří Kníže
+
Petr Hladík
+
Jana Žváčková
+


pro: +, proti: -, zdržel se: /, nehlasováno: N

Usnesení č. 6 bylo schváleno.



8.  Údržba vysázeného lesa 

Mgr. Zima otevřel v zastupitelstvu diskuzi o údržbě nově vysázeného lesa v lokalitě za novým hřbitovem a u rybníka Davídek. 



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Újezd u Přelouče schvaluje, aby údržbu lesa v lokalitě za novým hřbitovem a u rybníka Davídek provedla firma Polabská lesní s.r.o. Věc vyřídí Mgr. Zima. 

Výsledek hlasování:
Dana Vozábová
+
Mgr. Jiří Zima
+
Lic. Martin Černý
+
Pavel Volejník
+
Milan Vosáhlo
+
Jiří Kníže
+
Petr Hladík
+
Jana Žváčková
+


pro: +, proti: -, zdržel se: /, nehlasováno: N

Usnesení č. 7  bylo schváleno.



9.  Diskuze

Předsedající informuje zastupitele, že výkopovými pracemi u objektu bývalého hostince došlo k poškození obecního chodníku a k překopání plynu.  V souvislosti s těmito pracemi dochází i ke stížnostem na kvalitu vody z vodovodního řádu společnosti VAK Pardubice.  Náprava následků výkopových prací je již vyřizována.

Předsedající informuje zastupitelé, že  lavičky u rybníka vedle obchodu jsou již v dezolátním  stavu, kdy je potřeba tyto opravit. Všichni přítomní zastupitelé jsou pro opravu. 

Předsedající informuje o konání voleb do zastupitelstva kraje a senátu, které se uskuteční 7-8.10.2016, kdy volební komise bude pracovat v následujícím složení: A.Vozábová – předsedkyně, J.Žváčková – zapisovatelka, A.Šandová, I.Vondráčková a J.Dostál členové.    

Předsedající děkuje Lic. Martinu Černému za likvidaci sršního hnízda v obci.  

Lic. Martin Černý informuje zastupitelé obce o možnosti zpomalení osobní a nákladní dopravy v ulici Ostrovnice. Obytná zóna nepřichází vůbec v úvahu, neboť obec nemůže splnit podmínky pro její zavedení.  Dalším možným zpomalením by bylo vyznačení parkovacích míst, což na výše uvedené komunikaci nejde z důvodu její malé šířky.  Jedinou možností je tak zhotovení retardérů,  kdy se můžou použít jedině  kulaté retardéry. Jeden kus tohoto retardéru stojí cca 800,-Kč, kdy přes silnici by se těchto muselo umístit několik vedle sebe, což by bylo finančně velmi náročné a asi i málo efektivní. 

Zastupitelé dále diskutovali o silnici, kde je umístěné dopravní zrcadlo, neboť vzhledem i ke zvýšení dopravy ve směru od rybníka Davídek by bylo potřeba umístit ještě jedno dopravní zrcadlo, které by bylo namířeno na směry k fotbalovému hřišti a k lokalitě K Davídku. Možnost umístění, koupi a případnou instalaci mají na starost zastupitelé Zima a Kníže. Všichni přítomní zastupitelé s uvedeným postupem souhlasí.    



16. Usnesení

Předsedající přečetla usnesení z dnešního zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče.



17. Závěr

Předsedající poděkovala přítomným za účast a jednání ukončila.
Termín příštího OZ  22.9.2016.





…………………………………
                                                                                                        Dana Vozábová
                                                                                                        starostka obce
Zapsal: Mgr. Jiří Zima



Ověřovatelé zápisu:
………………………………..
                                                                                                       Lic. Martin Černý



………………………………...
                                                                                                       Jiří Kníže

Datum vyhotovení zápisu: 22. 9. 2016













