Zápis č.23/2012
ze zasedání zastupitelstva obce Kunratice u Cvikova konaného dne 25.1.2012
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:

9 členů ZO
Haman P.
Hamanová I.
Třísko J.

Ověřovatelé:
Návrhová komise:
Zapisovatel:
Čas zahájení:
Čas ukončení:
Datum vyhotovení zápisu:

M.Iwanejko, R.Kettner
P.Tima, Bc.K.Hradiská
Mgr.K.Minařík
18,00 hod.
19,45 hod.
28.1.2011

Program zasedání:
1. Zahájení zasedání ZO
2. Volba ověřovatelů a návrhové komise
3. Kontrola usnesení
4. Schválení programu zasedání
5. Zadání pro výběrové řízení na dodavatele pro stavbu podkrovní třídy ZŠ
6. Nabídka na odvoz stav. Materiálu z bývalé kovárny a výsledek ankety ohledně
kovárny
7. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011
8. Aktualizace jednacího řádu zasedání ZO
9. Stanovení kritérií pro přidělení fin.částky pro dětské kulturní akce v roce 2012
10. Veřejná služba
11. Diskuze
12. Přednesení návrhu usnesení
13. Závěr

Průběh jednání:
K bodu 1:
Zasedání ZO svolal a řídil starosta obce p.Karel Minařík.
K bodu 2:
ZO zvolilo : ověřovatele zápisu ze zasedání ZO : M.Iwanejka a R.Kettnera
Pro: 9
Proti: - Zdrželi se: návrhovou komisi ve složení:
Bc. K.Hradiská a P.Tima
Pro: 9
Proti: - Zdrželi se: K bodu 3:
Starosta obce přednesl ZO zprávu o plnění usnesení č.22:
probíhá:
a) přidělení příspěvku ve výši 15 tis.Kč na odkanalizování RD čp.13
b) prodej pozemku 2767/9
Ostatní body usnesení č.22 byly provedeny.
ZO vzalo na vědomí znění zprávy o plnění usnesení č.22.

K bodu 4:
ZO schválilo předložený program zasedání ZO.
Pro: 7

Proti:-

Zdrželi se: Pavlus, Třísko

K bodu 5:
M.Iwanejko předložil ZO konečné znění zadání pro výběrové řízení na dodavatele pro stavbu
podkrovní třídy v ZŠ.
S.Třísko vznesl návrh na uveřejnění výzvy na webových stránkách obce.
ZO o návrhu nehlasovalo, neboť charakter zakázky nevyžaduje veřejné výběrové řízení.
Další postup ve věci realizace výběrového řízení bude koordinován Výběrovou komisí.
Předseda výběrové komise ve spolupráci s členy komise předloží starostovi obce do
31.1.2012 seznam 5ti firem, které budou vyzvány k účasti ve výběrovém řízení.
ZO schválilo znění zadání pro výběrové řízení na dodavatele pro stavbu podkrovní třídy v ZŠ.
Pro: 7
Proti:- Zdrželi se: Třísko, Kettner
K bodu 6:
ZO se seznámilo s nabídkou firmy Fabrika Cvikov s.r.o na demolici bývalé kovárny a úpravu
terénu,vč. odvozu stavebního materiálu za cenu 100tis.Kč (bez DPH).
Bc.K.Hradiská seznámila ZO s průběžnými výsledky ankety zjišťující názor občanů na další
postup při řešení situace bývalé kovárny.
R.Kettner přednesl ZO návrh na odložení projednání tohoto bodu do příštího zasedání
vzhledem ke krátké době, po kterou je vyvěšena anketa na webu obce.
ZO odložilo projednání tohoto bodu na následující zasedání ZO.
Pro: 7
Proti: Pavlus
Zdrželi se: Třísko
K bodu 7:
Místostarostka obce přednesla ZO Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2011.
p.J.Třísko vznesl připomínku, že v bodě 3 Výroční zprávy je uveden nepřesný údaj – počet
podaných odvolání proti rozhodnutí není 0, ale 1.
ZO schválilo znění Výroční zprávy o poskytování informací za rok 2011 s opraveným údajem
v bodě 3. (viz.Příloha č.1)
Pro: 7
Proti: Zdrželi se: Třísko, Pavlus
K bodu 8:
Starosta obce předložil ZO pracovní návrh na úpravy JŘ ZO.
ZO schválilo pracovní znění návrhu.
Pro: 7
Proti: Zdrželi se: Třísko, Pavlus
K bodu 9:
Mgr.K.Minařík předložil ZO přehled plánovaných akcí pro děti na rok 2012 pořádanými
místními spolky. Zároveň předložil ZO návrh klíče, podle kterého budou rozděleny příspěvky
na tyto akce z rozpočtu obce.
ZO doplnilo předložený klíč o bod č.7 (viz.Příloha č.2)
ZO schválilo předložený klíč (a doplněný o bodč.7) na rozdělení příspěvků obce na pořádání
akcí pro děti v roce 2012.
Pro: 8
Proti: Zdrželi se: Třísko
K bodu 10:
Starosta obce informoval ZO o podstatě a smysl tzv.veřejné služby.
ZO vzalo informaci na vědomí.

K bodu 11:
• p.Třísko S. vznesl dotaz, zda je v rozpočtu myšleno na vybavení nově vzniklé třídy
v ZŠ
• Starosta obce odpověděl, že všechny výdaje se řídí schváleným rozpočtem obce.
•

p.Pavlus M. upozornil ZO na novelizaci „Loterijního zákona“
- ZO vzalo na vědomí

•
•
•

p.Třísko J. vznesl dotaz na budoucnost Kunratického zpravodaje
starosta odpověděl, že budoucnost Kunratického zpravodaje záleží na ochotě
ZO navrhlo oslovit veřejnost a zveřejnit výzvu k vedení Kunratického zpravodaje

K bodu 12:
Návrhová komise přednesla ZO návrh usnesení ze zasedání ZO ze dne 25.1.2012.
ZO schválilo znění usnesení.
Pro: 7
Proti: Zdrželi se: Pavlus,Třísko,
K bodu 13:
ZO vzalo na vědomí termín příštího řádného zasedání – 15.2.2012 od 18,00 hod v zasedací
místnosti OÚ Kunratice u Cvikova.

……………………………………………
Michal Iwanejko

……………………………………………..
Radek Kettner

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

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

Seznam příloh usnesení:
Příloha č.1 – Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011
Příloha č.2 – Klíč k rozdělování příspěvků obce na akce pro děti v roce 2012

