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Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 4.12.2006
Program zasedání:
1. zahájení a kontrola usnesení ze zasedání 13.11.2006
2. přístřešek na uhlí
3. rozpočet pro rok 2007
4. znak a vlajka obce
5. schůze dobrovolného svazku Mikroregion Bakovského potoka
6. pozemek pod budovou obecního úřadu
7. odprodej části pozemku č. par. 490/1
8. doplnění kontrolního výboru z řad občanů
9. doplnění finančního výboru z řad občanů
10. odměny zastupitelstva v roce 2007
11. různé
12. usnesení

1. Zahájení – pí Jandová zahájila zasedání zastupitelstva a proběhla kontrola usnesení ze dne
13.11.2006.
2. Byl přeložen návrh ceny materiálu na výstavbu přístřešku na uhlí p. Veltruským – odhad cca
23.000,-- Kč + 7.000,-- Kč práce, bude řešeno sloupy a přístřešek bude zhotoven z plechů.
3. Rozpočet pro rok 2007 byl vyvěšen od 13.11.do 3.12.2006 a ze strany občanů nebyly vznešeny
žádné připomínky.Zastupitelstvo rozpočet jednohlasně schválilo.
4. Obec obdržela sdělení od kanceláře Poslanecké sněmovny, kterým byla informována o předložené
žádosti, která bude projednána podvýborem pro heraldiku a vexilogii, po vyřízení budeme
informováni
5. 29.11.2006 se paní starostka zúčastnila schůze dobrovolného svazku Mikroregionu Bakovského
potoka, kde byla naše obec jednomyslně přijata za člena a teď má odsouhlasit návrh rozpočtu na
rok 2007, který bude 20.12.2006 předložen na schůzi Mikroregionu. Při vstupu se skládá vratná
kauce v částce 5.000,- Kč a příspěvek na rok činí 10,- Kč na jednoho trvale hlášeného obyvatele.
6. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Kladno zaslal „Návrh smlouvy“ o nájmu
nemovitosti v kat. Neprobylice č.parcely 148 o výměře 224 m2 – roční nájemné činí 1.120,- Kč.
Účetní hodnota pozemku je 12.564,- Kč a naše obec jedná o jeho odkoupení do vlastnictví.
7. Byla projednána žádost odprodeje části pozemku č. par. 490/1, který přímo navazuje na par. č.
487/4 a 487/3 majitelek pí Valentové a Pokorné. Dle přiložené mapy je vidět, že se majitelkám
jedná o zarovnání hranic jejich současných pozemků a vybudování opěrné zdi, aby nedocházelo
k sesuvu půdy.
8. Do kontrolního výboru byla z řad obyvatel navržena paní Beránková Marie.
9. Do finančního výboru byla z řad obyvatel navržena slečna Jandová Šárka.
10. Projednán návrh na odměny zastupitelstva a za účetní práce dle přiložené přílohy.
11. Různé: - ve spolupráci s panem Riegerem jsou tvořeny webové stránky obce, hasiči jsou požádáni o
podklady ze soutěží a dalších jejich aktivit
- v lednu bude veřejná schůze, na které přednese pracovník MÚ Slaný informace k „Územnímu
plánu“, ne kterém by se mělo během příštího roku začít pracovat
- na Úřad práce v Kladně byla zaslána žádost na zřízení pracovních míst na veřejně prospěšné práce
pro 2 pracovníky od 1.1. 2007
- dne 1.12.2006 proběhla v budově OÚ kolaudace ústředního topení bez výhrad a paní Vorosové
byly doloženy potřebné proúčtované doklady z důvodu dotace na tuto akci
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- pan Veltruský přednesl stížnost, že není zabezpečen svod z garáže na pozemku manželů
Kernerových, ze strany Kernerových bylo přislíbeno vybudování žlabu, aby dešťová voda
nepodmačovala zeď u pana Veltruského

usnesení: zastupitelstvo se usneslo a jednohlasně schválilo:
- rozpočet na rok 2007
- návrh rozpočtu DSO Mikroregion Bakovského potoka na rok 2007
- odprodej části pozemku č. par. 490/1 s tím, že přesné rozměry a cena budou upřesněny po
vyměření geodety
- odměny zastupitelstva a za účetní práce dle přílohy

Zapsala: Petra Konečná
Ověřil: Vladimíra Dítětová, Marie Lajblová

za OÚ Kutrovice
Renata Jandová
starostka obce

