Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hořešovice dne 20.8. 2014

Datum:
Místo:
Čas:
Přítomni:
Ověřovatelé:

20.8. 2014
kancelář OÚ Hořešovice
18.00 hodin
Ing. Štros, Snopová, Ing. Hadriková, Fric, Perlíková
Ing. Hadriková, Fric

Program:

1. Projednání žádosti o prodej obecního pozemku
2. Projednání žádosti o prodej obecního pozemku pod trafostanicí ČEZ
3. Projednání a schválení mandátní smlouvy na činnost odborného dohledu na
provozování kanalizace a ČOV Hořešovice
4. Projednání návrhu na rozhodnutí o námitkách k ÚP Hořešovice
5. Informace o stavu projektu na řešení dopravní situace v obci – náves
6. Informace o dokončení kanalizace v obci Hořešovičky a připojení k ČOV

Doplnění programu:
- Dokončení oprav obecních komunikací.
- Dokončení ČOV – likvidace kalů pomocí dehydrátoru

Zastupitelstvo projednalo:
1. Zastupitelstvo projednalo žádost p. Radky Vojtěchové o prodej části obecního
pozemku č. 203/1 KN o výměře 400 m2. Nabídka k prodeji pozemku bude
oznámena vyvěšením na úřední desce.
2. Zastupitelstvo projednalo žádost společnosti ČEZ Distribuce o odkup obecního
pozemku p.č. st. 138 o výměře 17 m2. Nabídka k prodeji pozemku bude
oznámena vyvěšením na úřední desce.
3. Zastupitelstvo projednalo návrh námitek námitek k ÚP Hořešovice, zastupitelé se dohodli,
že k vysvětlení námitek pana Dušana Rubeše bude dohodnuta schůzka
na Odboru územního plánování ve Slaném, za účasti zástupců obce a pana
Dušana Rubeše.
4. Starosta informoval přítomné o stavu připravovaného návrhu projektu a s ním
souvisejících jednání na řešení dopravní situace v obci a na ni navazující celkovou
úpravu návsi. V současné době se dopracovává základní návrh dopravního řešení,
který bude podkladem pro vyjádření účastníků řízení.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo :
1. Zastupitelstvo obce schválilo Mandátní smlouvu na činnost odborného dohledu při
provozování kanalizace a ČOV Hořešovice . Jedná se o dohled nad provozem
ČOV , odběry a analýzy odpadních vod, rozbory kalů , celkové roční vyhodnocení
provozu ČOV a hlášení . Dohled bude zajišťovat společnost AQUA-CONTACT
Praha. Schváleno 5 hlasy
Viz příloha - Mandátní smlouva

2. Zastupitelstvo projednalo a schválilo nabídku na opravu obecních komunikací .
Jedná se o opravu komunikace od Zímů až ke křižovatce u BJ čp. 98 a komunikace z
návsi ke kostelu. Oprava bude provedena firmou Asfalt Beroun.
Zastupitelstvo pověřuje starostu k jednání s firmou a provedením oprav komunikací.
Schváleno 5 hlasy.
Zastupitelstvo ukládá:
1. Starostovi a místostarostce vést jednání s firmami , které jsou zařízeny na likvidaci
kalů z ČOV a zjistit cenu za vývoz za likvidaci kalů. Náklady na vývoz porovnat
z likvidací pomocí vlastní kalové koncovky.

Zapsala: Perlíková
Ověřovatelé: Ing. Hadriková
Fric

Ing. Stanislav Štros
starosta

