Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hořešovice 20.4.2011

Datum :
Místo:
Čas:
Přítomni:

20.4.2011
kancelář OÚ Hořešovice
18,00
Ing. Štros Stanislav, Fric Miloslav, Snopová Venuše, Ing. Hadriková Jana, Perlíková
Jana

Ověřovatelé: Fric, Ing. Hadriková

Program: 1. Projednání příspěvků na neinvestiční náklady žáků základních škol a mateřských
Škol.
2. Projednání žádosti p. Josefa Mansfelda odkoupení části obecního pozemku
3. Projednání a schválení závěrečného účtu obce Hořešovice za rok 2010
4. Diskuse

Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. Zastupitelstvo projednalo a schválilo příspěvky na rok 2011 do ZŠ Kvílice, 1.ZŠ Slaný –
Háje a MŠ Třebíz v plné výši:
ZŠ Kvílice
7000,- Kč na jednoho žáka tj. 91 000,- Kč
ZŠ Slaný
5189,- Kč na jednoho žáka tj. 10 378,- Kč
MŠ Třebíz
4580,- Kč na jednoho žáka tj. 13 740,- Kč
Částka bude odeslána do konce měsíce dubna 2011.
Schváleno 5ti hlasy
2. Zastupitelstvo projednalo žádost o odkoupení části pozemku panu Josefu Mansfeldovi
čp. 57. Zastupitelstvo se dohodlo, že pozemek neprodá z důvodu, že na pozemku vede
kanalizace a ostatní sítě. Navrhujeme uzavřít smlouvu na dlouhodobý pronájem
s podmínkou, že pozemek bude oplocen pouze snadno rozebíratelnou konstrukcí.
Velikost a rozměr pronajímaného pozemku je třeba ještě konkrétně projednat na
zastupitelstvu s panem Josefem Mansfeldem.
Schváleno 5ti hlasy
3. Zastupitelstvo projednalo a schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Hořešovice za rok 2010 s výhradou. Zároveň byla přijata nápravná opatření
k odstranění nedostatků zjištěných při závěrečném přezkoumání hospodaření obce
Hořešovice za rok 2010.
Schváleno 5ti hlasy

Zastupitelstvo ukládá:
1. Ing. Štrosovi zajistit opravu komunikace u p Křenka čp.83 po přípojce vodovodu.

4. Diskuse:
1. Info o výstavbě kanalizace: v současné době bude zahájena výstavba čistírny odpadních
vod pro obce Hořešovice, Hořešovičky, Třebíz
2, Byly zahájeny přípravné práce na vybudování přechodu pro chodce, nyní se připravuje
osvětlení přechodu.
3. Dětský den - 5.6.2011, na hřišti u rybníka, vystoupení cvičených dravců
4. V polovině měsíce května bude zajištěn svoz velkoobjemového odpadu

V Hořešovicích 22.4.2011
Ing. Štros Stanislav, starosta

Ověřovatelé: Ing. Hadriková
Fric Miloslav

Zapsala:

Perlíková

