Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hořešovice z 2.11.2011

Datum:
Místo:
Čas:
Přítomni:
Ověřovatelé:

2.11.2011
kancelář OÚ Hořešovice
18.00 hodin
Ing. Štros, Snopová, Ing. Hadriková, Fric, Perlíková
Ing. Hadriková, Fric

Program:

1. Projednání nájemní smlouvy hřbitova
2. Projednání pronájmu obecních pozemků
3. Informace o výstavbě ČOV a kanalizace
4. Projednání výše příspěvku občanů na kanalizační přípojky
5, Diskuse

Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
- projednání a schválení nájemní smlouvy – hřbitov
Zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvu o pronájmu hřbitova. Římskokatolická církev
nám pronajímá pozemek hřbitova za 100,- Kč/rok s tím, že budeme pozemek spravovat ,
poplatky vybírané za hrobová místa budou patřit obci.
Schváleno 5ti hlasy
- projednání a schválení výše příspěvku na kanalizační přípojky
Zastupitelstvo projednalo a schválilo výši příspěvku kanalizační přípojky ,
částka za přípojku k jednomu čp. činí 15000,- Kč.
Přesné informace občanům o platbě budou uveřejněny včas na úřední desce.

Zastupitelstvo ukládá:
-zastupitelstvo ukládá p. Snopové vyvěsit výzvu na pronájem obecních pozemků zahrnutých
v orné půdě
- zastupitelstvo ukládá p. Snopové vyčíslit náklady na společných akcích s obcí Hořešovičky na
čistírně odpadních vod a dále vyčíslit veškeré náklady, které byly vyúčtovány při opravách
společných budov , které vlastníme s obcí Hořešovičky (budova staré školy).
-zastupitelstvo ukládá starostovi dále pokračovat v jednání s obcí Hořešovičky ve věci
pronájmu společných pozemků

Informace k výstavbě ČOV a kanalizace:
ČOV – výstavba čistírny odpadních vod byla dokončena, do konce měsíce listopadu budou
dokončeny poslední terénní úpravy kolem čistírny. Čistírna bude majetkem obce. Před
zahájením provozu bude vypracována vyhláška o odpadech – stočné.
Kanalizace – výstavba kanalizace bude probíhat dle počasí ještě v tomto roce , hotová celá akce
by měla být do konce příštího roku.
Výše dotací které jsme dosud na uvedené akce obdrželi:
Na výstavbu ČOV jsme obdrželi 10 000 000 ,- Kč ze Středočeského fondu životního prostředí a
zemědělství .
Na výstavbu kanalizace jsme obdrželi 70 % od Mze a 10% ze Středočeského fondu životního
prostředí a zemědělství , toto je maximální částka kterou jsme mohli obdržet,neboť povinností
je účastnit se na akcích vlastními prostředky ve výši 20%.

V Hořešovicích
2.11.2011

Zapsala: Perlíková
Ověřovatelé: Ing. Hadriková, Fric

Ing. Štros Stanislav
starosta

