Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hořešovice 1.8.2012
Datum:
Místo:
Čas:
Přítomni:
Omluveni:
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

1.8.2012
kancelář OÚ Hořešovice
18.00 hodin
Ing. Štros. Fric, Snopová, Perlíková
Ing. Hadriková
Perlíková
Snopová, Fric

Program:

1. Schválení zadání územního plánu obce Hořešovice
2. Schválení rozpočtového opatření č. 1
3. Informace o výstavbě kanalizace
Doplnění programu:
1. Projednání požadavků na vybudování biokoridorů na obecních pozemcích a
zpevněných polních cest.
Schváleno: 4hlasy

Zastupitelstvo projednalo a schválilo :
1. Zastupitelstvo obce schválilo zadání územního plánu obce Hořešovice. (Zadání podle přílohy
č.6 k vyhlášce 500/2006Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.) Pořizovatelem : Městský úřad
Slaný, který splňuje kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti.
Zadání územního plánu bylo vyvěšeno na úřední desce obce, nyní je umístěno na webových
stránkách obce Hořešovice ( www.horesovice.cz ), do dokumentu je možno nahlédnou také
na obecním úřadě.
Schváleno 4 hlasy.
2. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1
Schváleno 4 hlasy
3. Zastupitelstvo obce rozhodlo požádat Pozemkový úřad Kladno o vypracování projektu na
ozelenění těchto lokalit:
„Vaček“ – pozemky č. 1001, 852, 846, 854, 845,851,850,849,853,843,835
- Plochy východně za obcí – pozemky č. 802,804,805,
- Pozemky u silnice R7 – 900,901,960,
dále obecní zastupitelstvo zadává požadavky na vybudování následujících zpevněných polních
cest:
-

cesta od trafostanice u Zímů, směrem k Plchovu pozemek č. 1142, 830, 882
cesta od Hadriků, pozemek č. 1123
cesta od Vohnoutů, směrem na Třebíz, pozemek č. 1130

Zastupitelstvo pověřuje k jednání s Pozemkovým úřadem starostu obce .
Schváleno 4 hlasy
Informace o průběhu výstavby kanalizace:
Starosta informoval přítomné o průběhu stavby, v současné době se dokončují poslední dvě větve
hlavního řadu, od 15.8.2012 začne oprava silnice
Byla uzavřena smlouva s KB o úvěru, nyní již probíhá čerpání prostředků na stavbu, a připravujeme
vyhlášku o nakládání se splaškovými odpadními vodami.
Počítáme, že v posledním čtvrtletí letošního roku dojde k celkovému zprovoznění kanalizace.
Podmínkou připojení se ke kanalizačnímu řadu a jeho používání bude úhrada přípojky, toto je
možné již průběžně začít hradit na účet OÚ nebo přímo v kanceláři OÚ v úřední dny. (číslo účtu
obce: 10521141/0100, do VS uveďte Vaše číslo popisné, částka 15000,- Kč na jedno čp.).
Dále se v současné době projednává se stavebním úřadem způsob povolení přípojek k jednotlivým
nemovitostem .Po vybudování přípojek bude třeba zdokumentovat jejich skutečné provedení, stejně
tak jako u vodovou.

V Hořešovicích 1.8.2012
Zapsala: Perlíková

Ing. Štros
starosta

Ověřovatelé: Snopová, Fric

