Obec Vochov
Zastupitelstvo obce Vochov
ZÁPIS
z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vochov, konaného dne 07.09.2015 v budově
Hasičárny Vochov

Přítomno:

7

členů ZO

Omluveno: 0
členů
Neomluveno: 2
členů
1. Úvod – zahájeno v 18.30 hod.
Zahájení provedl starosta obce a seznámil členy ZO s dnešním programem zasedání
2. Schválení programu
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Úvod
Schválení programu
Žádost o finanční příspěvek pro jezdecký klub Vochov
Prodej pozemku par.č. 524/3
Darovací smlouva – dar pro MŠ Vochov
Dopravní obslužnost – posílení spojů
Informace o průběhu splaškové kanalizace ve Vochově
Informace o výstavbě v lokalitě ,, Za hřištěm,,
Informace o činnosti spolků, které od obce Vochov dostaly příspěvek
Diskuze

Hlasování o schválení dnešního programu zasedání ZO:
Pro: 7 , proti:
0 , zdržel se hlasování: 0
Usnesení č. 56/07/2015:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program.

3. Schválení Žádosti o finanční příspěvek pro jezdecký klub Vochov
Zastupitelstvo tento bod neprojednávalo z důvodu nepřítomnosti žadatelky
4. Schválení prodeje pozemku par.č. 524/3
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku par.č. 524/3 za cenu dle znaleckého posudku ve výši :
20.270 Kč slovy: dvacettisícdvěstěsedmdesátkorunčeských

Hlasování o schválení Prodej pozemku par.č. 524/3
Pro: 7 , proti: 0 , zdržel se hlasování: 0
Usnesení č. 58/07/2015:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku par.č. 524/3

5. Schválení darovací smlouvy – dar pro MŠ Vochov
Zastupitelstvo souhlasí s darovací smlouvou – dar pro MŠ Vochov ve
výši : 4.000 Kč, slovy : čtyřitisícekorunčeských

Hlasování o schválení darovací smlouvy – dar pro MŠ Vochov
Pro: 7 , proti: 0 , zdržel se hlasování: 0
Usnesení č. 59/07/2015:
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu – dar pro MŠ Vochov

6. Dopravní obslužnost – posílení spojů
Zastupitelstvo bylo informováno o postupu při zajišťování rozšíření dopravní obslužnosti
Obce Vochov. Jednalo se o zajíždění některých spojů do Vochova. Jednání probíhají se
společností POVED Plzeň.

7. Informace o průběhu splaškové kanalizace ve Vochově

Zastupitelstvo bylo informováno o průběhu ČOV a oddílné splaškové kanalizace ve Vochově. Dne
1. 9. 2015 proběhlo připomínkové řízení na OÚ Vochov k výše uvedenému – bez připomínek.
V současné době se čeká na změnu územního plánu, aby bylo možné požádat o dotace a zahájit
výběrová řízení spojená s realizací výše uvedeného projektu.

8. Informace o výstavbě v lokalitě ,, Za hřištěm,,
Zastupitelstvo bylo informováno o výstavbě v lokalitě ,, Za hřištěm,,.

9. Informace o činnosti spolků, které od obce Vochov dostaly příspěvek
Zastupitelstvo bylo informováno o činnosti spolků, které od obce Vochov dostaly příspěvek.
1. Spolek TJ Sokol Vochov – odhlášení A mužstva ze soutěže, činnost provozuje pouze 2
mužstva žáků
2. HZD Hasiči – nejlépe fungující a vždy připraveni pomáhat při záchranných akcích
3. WU SHU – ( cvičení)
4. Tělovýchovná jednota – cvičení pro ženy
5. Pro Vochov – akce : Vochovské slavnosti, Rozloučení s prázdninami

10. Diskuze

Dotaz : vývoz septiků v Obci Vochov, zda je možná vyhláška aby se povinně dokládalo zda
byl vývoz zajištěn
Odpověď starosty: tato vyhláška není možná – nemá oporu v zákoně, řešení – občané
mohou sepsat a podepsat petici ohledně předávání dokladů o vývozu na OÚ Vochov.

Dotaz : dotaz proč se nevyužívá panelová příjezdová cesta k oblasti výstavby ,, Za hřištěm,,
Odpověď starosty: obec nemůže nikoho nutit aby tuto cestu využíval ( ani pokud se jedná o
nákladní vozy společností které se účastní výstavby domů v lokalitě ,, Za hřištěm,,
Dotaz : dotaz zda by bylo možné označit cedulí ,,obytná zóna,, rodinné domy v lokalitě u
hřiště.
Odpověď starosty : pravděpodobně ano, je nutné zahájit jednání s Dopravním inspektorátem
v Plzni.
Dotaz : dotaz ohledně díry u kanálu u RD č. 15, zda se řeší její spravení.
Odpověď starosty : ano, byla objednaná společnost DYBS s.r.o. Křimice – odmítla opravu, je
nutné sehnat jinou stavební společnost.
Pan starosta dále informoval zastupitele o dlužné částce občanů Vochova za odpady. Jedná
se o cca. 13.000 Kč.

