Z Á P I S č. 6
z 5. řádného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 3.10. 2007
v místnosti obecního úřadu v Královicích.
Starosta obce p. Ing.Luděk Šofr zahajuje zasedání obecního zastupitelstva v 18. hod., kde přivítal členy
obecního zastupitelstva .
Ověřením účasti bylo zjištěno, že je přítomna nadpoloviční většina členů obecního zastupitelstva a dnešní
jednání je schopno jednání a usnášení.
Účast členů zastupitelstva:
Přítomni : Ing. Šofr, p. Kalík, p.Rajdlík, p.Valenta, p.Hybš,
Omluven : p.Hrdlička

Program :
1) územní plán – moţnost čerpání fin.prostředků
2) Pan Jedlička – ţádosti
3) Paní Šoltová – pronájem pozemků
4) MěÚ Slaný – lesní hospodářská osnova
5) Přemyslovské Střední Čechy –MAS – potvrzení
6) Úprava rozpočtu
7) Návrh komunikací II. a III. tříd
8) KÚ – financování výstavby ČOV
9) ČSÚ – výběrové šetření v zemědělství
10) Sponzorský dar – Erby a znaky měst a obcí
11) Finanční dar – vánoční koncert pro mentálně postiţené děti (Slaný)
12) Pan Horváth – vodovodní šachta
13) Kulturní činnost v obci – ukončení p.Jůzové
14) Daňová diskriminace malých obcí
15) Přemístění obrazu Královic do haly
16) Finanční toky v rozpočtu
17) Výměna pozemků
Vedení schůze je pověřen místostarosta obce pan Rajdlík.
Ad.1) Podrobnosti k Územnímu plánu obce zjistí p.Hniličková
Ad.2) Pan Jedlička ţádá odkoupení pozemků u Hospody p.č. 84/2 a 50/101. Dodal zákresy ve 2 verzích.
Starosta a
p.Valenta navrhli prověření dokumentů.
P.Šofr zahájí přípravu dokumentace k projednání tohoto úkolu – 14 dní
Ad.3) Pozemky p.Šoltové – Ing.Šofr přednesl informaci k pronájmu pozemků p.Šoltové. Starosta bude jednat
se
Stavebním úřadem. Obec bude jednat o prodeji pozemků s majiteli. Na další schůzi přednese starosta
další
zprávu k danému tématu.
Ad.4) Odbor ŢP vyzval obec k převzetí osnov Lesní hospodářské osnovy
Ad.5) Informace o dotacích Přemysl. Střed.Čechy. Svazek poţaduje zaslání potvrzení o zapojení do územní
působnosti MAS Přemysl. Střed. Čechy. Úkol pro starostu – na další schůzi přednese p.Rajdlík
Ad.6) p.Valenta přednese na dalším zasedání informace k rozpočt.opatření- vyhodnocení plnění rozpočtu
Ad.7) Komunikace II.aIII. tříd zajistí p. Rajdlík
Ad.8) ČOV – Informace podal p.Rajdlík. Starosta převzal dokumentaci – úkol – info, jednání
Ad.9) ČSÚ – výběrové šetření v zemědělství – přednesl p.Rajdlík
Ad.10) sponzorský dar 2000 Kč MGr.Oliverius na vydání knihy Erby a znaky měst a obcí. Dojedná
p.Hniličková

Ad.11) Vánoční koncert pro mentálně postiţené děti –fin.dar ……. informace p.Rajdlík
Ad.12) Pan Horváth – jednání o vodovodní šachtě – informoval p.Rajdlík.Starosta se zúčastnil jednání a byly
udělány úpravy na této šachtě. Bylo zjištěno několik chyb v postupech. Závěrem hovořil p.Rajdlík, ţe
stávající šachta po úpravě bude na stejném místě. Úkol : p.Rajdlík prověří námitky.
Ad.13) Ukončení činnosti p.Jůzové v oblasti kultury. Starosta navrhl jednat ještě s p.Jůzovou
úkol …p.Rajdlík,Kalík,Šofr
Ad.14) Daňová diskriminace malých obcí – informoval p.Rajdlík.Diskutoval p.Kalík a p.Valenta ..Zamítnutí.
Ad.15) Obraz - hala
Ad.16)Informace starosty o fin.tocích v rozpočtu. Stav hospodaření a fin.prostředků ….475.tis.Kč.
Dále hovořil o pracích na rekonstrukci Obecního úřadu. Informoval o současném stavu. Hovořil o
záměru
darovat ţulové kostky obci a upravit prostor před OÚ, ceny za práci. Vyzval OZ k zváţení této akce
Dále hovořil o jednání s p.Jůzou a p.Jůzovou o okně směřujícím na jeho pozemek.
P.Hniličková prověří podmínky k získání soc.bytů a zjistí kolik je ţádostí na tyto byty.
Dále hovořil o záměru vybudovat nad hospodou další byt pro soc.potřebné.
Diskuse
- p.Valenta hovořil o zpracování fotek.
p.Šofr vyzval p. Hybše k řízení archivu fotek, p.Hybš zřídí archiv.
p.Šofr hovořil o zakoupení barevné tiskárny
p.Valenta informovat o tiskárnách
Úkol : p.Hybš zjistí ceny tiskáren
- p.Valenta – přednesl informace k dětskému hřišti. Firmy na budování DH byly osloveny
- dále informace ke směně pozemků
- hovořil o technické stránce projektu DH.
- zjistit zajištění 100m folie – Geotex do konce října musí být poloţena geotextilie a kačírek
- informoval o fin.kontrole ze dne 1.10.07. Hovořil o závěrech fin.kontroly.
- ţádá o zpracování kopie zápisu OZ
- ţádá zaslat dopis p.Petříčkovi
- hovořil o dopisu zaslaném p. Millerovi a p.Novákovi k prodeji pozemků – zpracování formulace
textu
- dále hovořil o obecní lávce – špatný stav.
Ing. Šofr si bere za úkol zajistit opravu lávky.
Ing.Šofr hovořil o poškození lampy u prodejny.
P.Valenta informoval o práci na opravě lampy – příští týden p.Hnilica opravu provede.
P.Rajdlík hovořil o práci zaměstnanců obce.
Ing. Šofr – práce zaměstnanců v zimním období – práce v lese
Ing. Šofr bude jednat s p.Novákem o vyvrácené značce.
P.Rajdlík projde lesíky a pozve správce – poradce p.Šebka
p.Vojtěch hovořil o pramenech v místní nádrţi.
p.Valenta doporučil zajištění el.schránky
p.Valenta hovořil o černých stavbách – zásah do cesty. Bude informovat na příštím zasedání OZ.
p.Čáslavský hovořil -o otravách psů, popisoval otravy 3 psů
- nejsou zápisy z OZ na internetu. P Valenta vysvětlil, ţe není povinnost obce dávat zápisy
na internet
Dále hovořil o moţnosti zdokonalení signálu intern.. Pan starosta navrhl udělat aktualizace stránek.
P.Čáslavský má ţádost, aby při některých akcích nehrál celý den rozhlas(závody kol) – špatné seřízení
reproduktorů
Závěr : starosta obce ukončil schůzi.
Zapsala Hniličková

