Zápis č.27/2012
ze zasedání zastupitelstva obce Kunratice u Cvikova konaného dne 28.3.2012
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:

10 členů ZO
Hamanová I.,
Třísko J.,

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

R.Kettner, P.Haman
Mgr.K.Minařík
18,00 hod.
20,35 hod.
3.4.2012

Program zasedání:
1. Zahájení zasedání ZO
2. Volba ověřovatelů
3. Kontrola plnění usnesení
4. Schválení programu zasedání
5. Žádosti :
a. man.Koščovi – příspěvek na odkanalizování
b. man.Vodenkovi – odkoupení pozemku p.č.3181/5
c. M.Mocová – příspěvek na odkanalizování RD
d. V.Vitvar – žádost o odkoupení pozemku p.č.2869/6
e. L.Petrová – zpevnění komunikace a oprava VO
f. SDH Kunratice u Cv. – žádost o fin. příspěvek na oslavu založení SDH (140
let)
g. SDH Kunratice u Cv. – žádost o souhlas s prodejem vozidla AVIE
6. Oprava veřejného rozhlasu
7. Oprava veřejného osvětlení u hřbitova
8. Odprodej prodloužení vodovodního řádu pro 6 RD
9. Změna plánu kontrol finančního výboru
10. Plán strategie rozvoje Novoborska do r.2020
11. Diskuze
12. 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 : R.Kettnera a P.Hamana
Pro: 9
Proti: Zdrželi se: Třísko St.
Starosta obce přednesl ZO návrh na zrušení návrhové komise a provedení následujících úprav
znění JŘ:

čl.7 bod 5 – Předsedající řídí volbu dvou členů zastupitelstva za ověřovatele zápisu ze
zasedání.
čl.7 bod 14 – Starosta (zastupitelé) vypracuje nový návrh usnesení projednávaného bodu.
ZO zrušilo volbu návrhové komise a rozhodlo provést úpravu znění JŘ v čl.7 bod 5,14.
Pro: 8
Proti: - Zdrželi se: Třísko St., Pavlus
K bodu 3:
Starosta obce přednesl ZO zprávu o plnění usnesení č.26:
probíhá:
a) Prodej pozemku č.3181/5
b) Vyhlášení nového výběrového řízení na dodavatele stavby v budově ZŠ
c) Oslovení firem k podání cenové nabídky na opravu veřejného rozhlasu
Ostatní body usnesení č.26 byly provedeny.
p.Třísko vznesl připomínku ke zpracování zápisu a usnesení č.26/2012:
a) Nejasná formulace zápisu v bodě 10
návrh na opravu znění: Starosta obce podal návrh na hlasování – Kdo je pro záměr restaurovat
podstavec pod sochou Josefa II.
ZO zamítlo záměr restaurovat původní podstavec pod sochou Josefa II.
ZO schválilo navrhovanou změnu zápisu č.26/2012.
Pro: 10
Proti: Zdrželi se: b) Nepřesná formulace zápisu v bodě 14
návrh na opravu znění: ZO souhlasilo s návrhem p.Pavluse řešit tuto záležitost po vydání
demoličního výměru.
ZO schválilo navrhovanou změnu zápisu č.26/2012.
Pro: 9
Proti: Zdrželi se: Mgr.Minařík
ZO vzalo na vědomí znění zprávy o plnění usnesení č.26.
K bodu 4:
ZO schválilo předložený program zasedání ZO.
Pro: 10

Proti: -

Zdrželi se: -

K bodu 5:
Žádosti:
a) Man.Koščovi: Žádost o příspěvek na odkanalizování objektu č.278
ZO rozhodlo vyhovět žádosti a přidělit žadatelům příspěvek ve výši 15 tis.Kč.
Pro: 10
Proti: Zdrželi se: b) Man.Vodenkovi: Žádost o odkoupení pozemku č.3181/5 (20m2)
ZO rozhodlo žádost odložit do doby uplynutí zákonné lhůty stanovené pro vyvěšení záměru
prodeje.
Pro: 10
Proti: Zdrželi se: c) M.Mocová : Žádost o příspěvek na odkanalizování RD
Na návrh p.Timy ZO rozhodlo žádost odložit do doby předložení kolaudačního rozhodnutí.
Pro: 10
Proti: Zdrželi se: -

d) p.Vitvar: Žádost o odkoupení pozemku č.2869/6
ZO rozhodlo žádost odložit do doby vybudování příjezdové cesty k pozemku.
Pro: 8
Proti: Haman, Kettner
Zdrželi se: e) L.Petrová: Žádost o zpevnění komunikace a opravu VO
Starosta obce v souvislosti s řešením této žádosti předložil ZO žádosti p.Vybíralové,
p.Mikšíčka, p.Balaceanu,p.Bielskeho a p.Kubíčka, které se týkají požadavku na opravu
komunikací.
ZO se seznámilo se zněním všech žádostí.
ZO rozhodlo žádosti odložit, neboť v současné době pracuje na vytvoření zprávy mapující
stav obecních komunikací.
Pro: 8
Proti: Třísko
Zdrželi se: Pavlus
ZO rozhodlo odložit žádost p.L.Petrové z důvodu probíhajících opatření k opravě VO.
Pro: 9
Proti: Zdrželi se: Pavlus
f) SDH Kunratice u Cv.: Žádost o finanční příspěvek na oslavu založení SDH
ZO rozhodlo žádosti vyhovět a přispět na akci částkou 10 tis.Kč. Tato částka bude hrazena
z rozpočtové kapitoly 3319 (kultura).
Pro: 9
Proti: Zdrželi se: Haman
g) SDH Kunratice u Cv.: Žádost o souhlas s prodejem vozidla AVIE
ZO rozhodlo žádosti vyhovět a vydat souhlas se záměrem prodeje vozidla AVIE.
Pro: 10
Proti: Zdrželi se: K bodu 6:
p. Kettner informoval ZO o řešení situace opravy veřejného rozhlasu. Cenová nabídka by
měla být dodána do 14ti dnů.
ZO vzalo zprávu na vědomí.
K bodu 7:
Starosta obce informoval ZO o poruše VO u hřbitova.
ZO zamítlo opravu VO u hřbitova.
Pro: Pavlus, Třísko

Proti: 8

Zdrželi se: -

K bodu 8:
Starosta obce seznámil ZO s nabídkou společnosti SVS Teplice na odkoupení vodovodního
řádu v lokalitě 6 RD za cenu 80 325 Kč.
ZO schválilo prodej vodovodního řádu.
Pro: 10
Proti: Zdrželi se: K bodu 9:
Bc. K.Hradiská předložila ZO návrh na změnu plánu kontrol finančního výboru z důvodu
časového zaneprázdnění.
Plánované kontroly (opětovná kontrola v ZŠ, kontrola SDH Kunratice u Cv.) budou
provedeny do konce 1.pololetí 2012.
ZO schválilo změnu plánu kontrol finančním výborem.
K bodu 10:
Starosta obce informoval ZO o odevzdání podkladů pro přípravu Strategie rozvoje
Novoborska. Vyplněný materiál neodevzdali p.Pavlus a p.Třísko.
ZO vzalo zprávu na vědomí.

K bodu 11:
• Starosta obce seznámil ZO se záměrem Společenství vlastníků bytů v čp.406/411
budoucí úpravy parkoviště před bytovkou
• ZO pověřilo Mgr.K.Minaříka předložením konkrétních informací o záměru
• Mgr.K.Minařík vzal na vědomí
•
•
•
•

Starosta obce informoval ZO o možnosti zapojit se do dotačního programu na údržbu
veřejné zeleně
ZO vzalo informaci na vědomí a zamítlo zapojit se do tohoto programu
Pro: - Proti: Mgr.Minařík, Iwanejko, Bc.Hradiská
Zdrželi se: 7
p.Iwanejko a Mgr.K.Minařík vznesli požadavek na řešení úložiště odpadu na hřbitově
starosta obce odpověděl, že tento bod bude zařazen na program následujícího zasedání
ZO

K bodu 12:
ZO vzalo na vědomí termín příštího řádného zasedání – 18.4.2012 od 18,00 hod v zasedací
místnosti OÚ Kunratice u Cvikova.

……………………………………………
Petr Haman

……………………………………………..
Radek Kettner

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

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

