Usnesení č. 6/2022 – veřejné zasedání zastupitelstva Obce Kladruby – 20. 7. 2022
Přítomni: Fink,Srbová,Kunst,Zelenka,Jeřábková,Šimánková,Trojan – zastupitelé, dále sedm
občanů /viz prezenční listina/. Omluveni zastupitelé – ing. Dvořák a Dušek J.
1. Starostka přivítala přítomné, konstatovala že zastupitelstvo je usnášeníschopné a
podala návrh na jmenování zapisovatele – T.Finka a ověřovatele – R. Kunsta a L. Zelenku. Jmenovaní funkce přijali a zastupitelé hlasovali – 7 x pro jmenování.
2. Zastupitelstvo schválilo navržený program – je přílohou tohoto usnesení. 7 x pro.
3. Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o stavu financí a hospodaření k 30.6.2022, dále o
financování rekonstrukce chodníku a rekonstrukce a přístavbě obecní budovy podanou starostkou obce.
4. Zastupitelstvo schválilo na základě žádosti ČRS MO Kladruby finanční podporu – finančního příspěvku na činnost ve výši 20 tis. Kč. Pro hlasovalo 7 zastupitelů.
5. Zastupitelstvo znovu projednávalo umístění kamer ke sběrným místům tříděných
odpadů – zastupitelstvo po zjištění možnosti zajistit sběrová místa uzávěrou a přístupem jen na čipovou kartu. Potřebné informace seženou místostarostové s pomocí ostatních zastupitelů a občanů.
6. Zastupitelstvo se vrátilo k nedořešenému bodu č. 10 minulého usnesení. Starostku
pak pověřilo uzavřením předneseného textu vlastní verze smlouvy. Tak zvaná „Plánovací smlouva“ bude uzavřena s manželi D. Š. a M. Š., dále s J. P. a M. N. – budoucímu stavebníky. Smlouvou se uzvírá termín na rozšíření vodovodu a kanalizce –
bude vybudováno a zkolaudováno do 31.12.2024. Stejný termín platí i pro zpevnění komunikace recyklátem. Pro hlasovalo 6 zastupitelů, 1 se hlasování zdržela.
7. Zastupitelstvo rozhodlo že se jak zastupitelé tak i občané mohou zúčastnit ve dnech
16. a 17.9.22 setkání obcí Kladrub a obcí odvozených názvů v Kladrubech u Strakonic. Pro tento účel bude využito auta SDH.
8. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 4, které je přílohou usnesení. Pro
hlasovalo 7 zastupitelů.
9. Zastupitelstvo schválilo způsob využití pozemku p. č. 1588/8 v majetku obce – to je
schválilo změnu z jiné plochy na ostatní komunikaci. Pro hlasovalo 7 zastupitelů.
10. Diskuze –
M.Jeřábková a T.Fink byli pověření oslovením sousedů dětského hřiště O.T. a L.B.
ve věci projednání odkupu části pozemku cca do 15 m2 pro umístění lanové dráhy.
Ve věci žádosti RÚ o fin.dar na vybudování zpevněné plochy pod kontejnery na tříděný odpad mezi BJ č. 33 a 40,41 – starostka odpoví písemně. Je pověřena odpovědět negativně vzhledem k tomu že obec ze svých prostředků umístila v loňském roce v lesní části areálu RÚ 5 laviček a 3 odpadkové koše.
Zapsal: T. Fink
Ověřovatelé: R. Kunst a L. Zelenka

za obec: Srbová

