Zápis č.11/2011
ze zasedání zastupitelstva obce Kunratice u Cvikova konaného dne 11.5.2011
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:

8 členů ZO
Iwanejko M., Třísko St., Pavlus M., Kettner R. (pozdní příchod)
-

Haman P., Hamanová I.,
Ověřovatelé:
Návrhová komise: Bc.Hradiská K., Tima P.,
Program zasedání:
1. Projednání zápisu a usnesení ze zasedání ZO č.8/2011
2. Žádost p.Štěrbové – prodloužení nájemní smlouvy v Domě s byty pro soc. potřebné
3. Stavební úpravy v ZŠ a vyhlášení výběrové řízení
4. Přidělení dotace na nákup cisterny pro SDH Kunratice u Cvikova
5. Zpráva likvidační komise
6. Volba předsedy SPOZ
7. Vedení sítě Telefónica O2 na horním konci obce
8. Návrh redakce zpravodaje
9. Zrušení křovinořezu a nákup sekačky
10. Diskuze
11. Přednesení návrhu usnesení
12. Závěr
Průběh jednání:
K bodu 1:
ZO odložilo projednání připomínek k zápisu a usnesení ze zasedání ZO č.8/2011 z důvodu
nepřítomnosti zapisovatele.
K bodu 2:
ZO projednalo žádost p.Štěrbové na prodloužení nájemní smlouvy na byt v Domě pro soc.
potřebné.
ZO rozhodlo žádosti vyhovět a prodloužilo žadatelce nájemní smlouvu na 1 rok.
Pro: 7
Proti: Zdrželi se: 4
K bodu 3:
Starosta obce informoval ZO o zamítnuté žádosti na získání dotací určených k provedení
stavebních úprav a vybavení v ZŠ.
Starosta obce informoval ZO o odeslání žádosti o získání dotací na Ministerstvo financí ČR.
ZO vzalo tyto informace na vědomí.
ZO vzalo na vědomí informace starosty obce o provozu MŠ v době letních prázdnin.
Veřejnost bude informována po vyřešení termínu a postupu stavebních úprav.
Zastupitelé obce – Bc. K. Hradiská, Mgr. K.Minařík, P.Haman a P.Tima provedli po skončení
zasedání ZO místní šetření v budově ZŠ.

Po projednání tohoto bodu přišel na zasedání ZO p.R.Kettner (18,25 hod.)
K bodu 4:
Starosta obce informoval ZO o získaných dotací na nákup cisterny pro SDH Kunratice u
Cvikova v celkové výši 450 tis. Kč. Podíl obce byl vyčíslen na 300 tis. Kč.
ZO projednali možné způsoby financování nákupu cisterny pro SDH a schválili uhradit
stanovený podíl obce z prodeje části cenných listů z podílového fondu České spořitelny
SPORO TREND.
Pro : 8

Proti: -

Zdrželi se: 3

K bodu 5:
ZO odložilo projednání Zprávy likvidační komise z důvodu nedostatku podkladů.
K bodu 6:
ZO projednalo volbu předsedy SPOZ. Jednání vycházelo ze závěrů zasedání ZO ze dne
20.4.2011, ze kterého vyplývá:
- zastupiteli obce, p.Pavlusem a p.Třískou byly navrženy p.Myšková a p.Ondráčková
- ZO vyzvalo navrhovatele k předložení souhlasu jmenovaných s kandidaturou
(písemně či osobní účastí)
Jelikož souhlas p.Myškové či p.Ondráčkové nebyl k datu konání zasedání ZO předložen a
kandidátky se zasedání ZO nezúčastnily, ZO považuje tuto skutečnost za vyjádření nezájmu o
danou funkci.
P.I.Hamanová navrhla za předsedkyni SPOZ p.M.Hanákovou.
P.Hanáková vyjádřila souhlas se svou kandidaturou.
ZO odsouhlasilo p.M.Hanákovou ve funkci předsedkyně SPOZ.
Pro: 8
Proti: Zdrželi se: 3
P.M.Hanáková představila ZO seznam členů SPOZ ve složení :
Bc.K.Hradiská, E.Loudová,M.Králová a I.Hamanová.
ZO vzalo seznam členů SPOZ na vědomí.
K bodu 7:
Starosta obce informoval ZO o schůzce s představiteli ČEZ a Telefónica O2, za účelem řešení
zachování připojení telefonů a internetu v horní části obce.
Představitelé ČEZ zamítli zachovat stávající vedení a nabídli obci odprodej sloupů v hodnotě
10 tis.Kč/ kus.
Telefónica O2 souhlasila s možným zachováním stávajícího vedení a vztyčením dřevěných
sloupů, s podmínkou maximálně však po dobu 3 let.
Starosta obce informoval, že další závěry jednání budou známé do příštího zasedání ZO.
ZO vzalo tyto informace na vědomí a odložilo řešení této záležitosti do příštího zasedání ZO.
K bodu 8:
ZO odložilo projednání návrhu na stanovení ceny reklamy ve Zpravodaji obce z důvodu
nepřítomnosti odpovědného redaktora.

K bodu 9:
Starosta obce informoval ZO o nákupu nové travní sekačky v hodnotě 14 973 Kč. Sekačka
byla pořízena z důvodu poruchy stávající techniky a z důvodu nedostatku techniky potřebné
k údržbě travních ploch v majetku obce.
ZO vzalo tyto informace na vědomí.
Starosta obce informoval ZO o poruše křovinořezu a předložil vyčíslené náklady nutné na
opravu – cca 7 tis.Kč.
ZO zamítlo opravu a odsouhlasilo návrh na vyřazení a likvidaci porouchané techniky.
Pro: 8

Proti: -

Zdrželi se: 3

K bodu 10:
P.R.Kettner předložil ZO žádost SDH Kunratice o přidělení příspěvku na pořádání akce
„Pálení čarodějnic“
ZO schválilo příspěvek ve výši 1 500Kč.
Pro: 8

Proti: -

Zdrželi se: 3

K bodu 11:
Návrhová komise přednesla ZO návrh usnesení ze zasedání ZO ze dne 11.5.2011.
ZO schválilo znění usnesení.
Pro: 8

Proti: -

Zdrželi se: 3

K bodu 12:
ZO vzalo na vědomí termín příštího zasedání – 1.6.2011 od 18,00 hod.

……………………………………………
Petr Haman

……………………………………………..
Irena Hamanová

……………………………………………
Karel Minařík, starosta

……………………………………………..
Marie Hanáková, místostarostka

Zapsal :
Mgr.Karel Minařík

