zápi3
z jednánízastupitelstva
obcevinařice konaného
dne 24.t.2007
přítomni:
Podubecký.smž. Fej|alová.Duchoň.Jirasová
Program:
1' opÍavakapličky
2' projekt kanalizace a Čov
3. notebook
4' elektrifrkaceVišňovky
5. rozpočet
6. rybník
7. inventarizace
8. svaz města obcí
9. údržba
silnic
l0. vodovodVšeraďce
K jednotlivýmbodůmprogramu:
1. .stďosta informoval,žebyla uzavřerrasmlouvana výměnustřechyna kapličcev celkové
výši72 000'-Kč' z tohobyla zaplacenazálohana materiál44200,-Kč.Termínukončení
práceje 3l.3.2007.
2. staÍostaiďomoval' že z jednánj'mikroregionu Ho4.mír vyplynu|a nutnost příplavy na
příjemdotacena většíinvestiční
akce, takženavrhuje,Že v našíobci by bylo velmi
potřebnévybudováni kanalizaces ČoV' Proto oslovil 2 projektanq na v}pracování
nabídkyna zpracováttíprojektovédokumentace'Ing. Matzner přeloŽil nabidku na
zpracovánídokumentace
k územnímu
řízeníza 22 000,-včetněDPH, a dokumentace
ke
stavebnímupovolení za 77 000'-' Ing' Voříšekpřeložil nabídkuve ýši více jak
dvounásobkunabídky Ing' Matznera. stalosta požádalzastupiteleo lyjádření' zda
souhlasis náwhem na přípravupodkladůna výstavbukanaIizacea ČoV vobci. Po
diskusi všicbni zasfupitelés tímto návrhem souhlasili, lrybra|i nabídkuIng. Matznera a
pověřili starosfus realizacípípravnýchpraci'
3' Vzhledemk obtíŽím
s dosavadní
výpočetní
technickoua obtížloukomuÍrikací
mezi účetní
obce s Klajským úřadempodal stalostaobce návlh na zakoupenínotebookupro potřeby
vedeníúčetní
agendya ostatníadministrativni
činnosti.
Zasfupitelé
s nálŤhemjednohlasně
souhlasili.

4. Plotožemajitelédrubežárnypravděpodobněukončijejí provoz, bude nutnézajistit přívod

elektÍikydo alerilu višňovka, protožev současné
době j€ Višňovka napojenana
dťubežámu.
Na ČEZbyla ve spoluprácis Ms ostřížvinařice podánažádosto samostatné
připojeník el. síti,o čemž
obce'
informovalizastupitele
starostaa místostaÍosta

5 . starostase7námilpřítomnés niivrhemlozpočfuna rok 2007 (viz příIoha).Ná!Ťh byl
jednomyslněodsoul asen'Návrh byl zveřejněnna rjřednídesceobce od 22.12.2006do
24.t.2007.

6. Dae starosta informoval, že při jednritrí s Ing. Matrznelem ol edně kanalizace
projednávalii moŽnostzískánídotacena obno!.urybnÍkav zahradách.V současné
době
nejsou vypsány žádnédotačnítituly, o kteléby obec motia zaŽádat'ale koncem března
budouvyhlášenynovédotačďtituly na období2008-2013,ze kteD'chby obec mohla
čerpat'
JakmilebudounovéinfoÍmace
o možnostičerpání
nějakého
dotačního
titulu,bude
nás Ing.Matznerinformovat'v souvislostis rybníkemv zahradáchstarostaiďormoval o
rozlomené
vrbě,k1eráse poškodilanásledkemorkiínuv minulémtýdnu. okolí vrby bylo
označenopáskami se ziíkazemvstupu a příštíýden bude za účastisDH obce odlomená
částvrby ods&aněna.

7. ]nventarizace _ členovéinventarizačníkomise předají v'ýsledky inventarizace včetně

návrhůna vlazení z majetkunejpozdějido konce ledna 2007. K3l'l2.200ó budou
pouze odsouhlasenystavy na invenfumímseznamu. Účetní operace v souvislosti
s lryřazenímmajetkuse projevi až lednovémzplacováníúčetních
dat. Starostanechď
hlasovat o schválenínavÉenéhopruběhuinventarizace.Zastupitelstvonávrh všemil asy
odsouhlasilo.

8. Dlále starosta seznámil přítomné s nabídkou členstvi ve svazu měst a obcí ČR.
Zastupitelstvo
nabídkuvšemihlasyzamítlo.
9. v souvislostise sněhovounadílkoutlumočilstarostažádostp' RomanaKáchy na zajištěni
opravy radlice nebo nákrrp nové ladlice na odk|ízenísněhu po katastru obce'
Zasfupitetstvoodsoul asilo uvolněni částky 15oo0.- Kč z Íozpočfuna zajištění
provozuschopné
radlice.
l0. starostaiďormoval o výstavběvodovoduv obce Všeradices tím,Že zdroj vody budeu
Nesvačila vodojembude vystavěnba Kopanináchu Telína,v úvahupřichrázípozemek
Ing.Bártíka a jako přisfupovácestak vodojemupozemekVěry smekovéz vinďic. Bude
zajištěnamožnostbudouciho připojenívodovodníhořadu obce Vinařice k tomuto
vodojemu.
v závěrujedniínístaÍostapoděkoval všempřítomnýmza aktivníúčast.

Zapsala:Eva Podubecká

PetrPodubecký'stalostaobce
//)-

ověřovateIé
zápisu:
DagmarFejfarová:
GabrielaJirasová:

/

Usnesení
z jeduánízastupitelstvaobcevinařice konanéhodne 24.1.2007
zastupitelstuoobce
schvtililo:
.

zajištění
dokumentace
k Ústavbě kanalizacea ČoV v obci pro případmožnosti
čelpiíní
dotace,a to ffmou MAYo zastoupenouIng' Matzn€Iem.

.

agendya souvisejícíadministra1ivní
zakoupenínotebookupro potřeby vedeníúčetní
činnosti.

.

návrh rozpočtuna rck 2007

.

postupinventarizaceobce
sněhu
Íadlicena shmoviání
částku15 000,.Kč na zajištění

.o
neschvóIilo:
.

ve Svazuměsta obcíČR
členství

walo na ýědomí:
.

infoÍmacio stavupŤacína opravě sťechykapličky

o iďormaci o jednríníohledně připojeníareáluvišňovka k el. sít.
o jedn.áníohledně možnostizískánídotacena opravurybníka
.

informaci o rozlomenévrbě u rybníkaa odstraněníhavarijníhostavu

o iďormaci o výstavběvodovodu včeblěvodojemuv obci všeladice
pověřiIo
.

dotacena výstavbu
starostuobce zajištěnímpotřebnýchpodkladůpŤočerplíní
kanalizace a Čdv

za splávnost:Eva Podubecká
ověřovatelé: Dapal Fejfarcvá
GabrielaJirasová
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