Obec Vochov
Zastupitelstvo obce Vochov
ZÁPIS
z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vochov, konaného dne 18.07.2016 v budově
OÚ Vochov

.
1. Schválení programu
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod
Schválení programu vč. doplněných bodů 4 - 10
Schválení společnosti pro rekonstrukci klubovny ve sportovním areálu Obce Vochov
Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Vochov č. 2/2016 o nočním klidu a regulaci hlučných činností
Schválení přijetí finanční dotace z rozpočtu Pl. Kraje do rozpočtu obce ve výši 30.000 Kč pro JSDHO
Vochov
6. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti pro společnost ČEZ Distribuce k
par. č. 505/7 , č. sml. IV-12-0009773/2/VB
7. Informace o cenové nabídce na zhotovení komunikace – cesty na par. č. 328/5, 329/1, 329/2, část
poz.par.č. 446/1 v cca 736 m2
8. Schválení úplatného převodu pozemku č. 505/5 z LV 100002 do vlastnictví Obce Vochov
9. Schválení návrhu – možnost pro starostu nakupovat materiál do 150 tis. Kč pro údržbu a opravy
komunikací a cest v k.ú. Vochov
10. Schválení vyplácení cestovních náhrad zastupitelům vč. starosty obce
11. Diskuse
2. Hlasování o schválení dnešního programu zasedání ZO vč. doplněných bodů 4 - 9
Hlasování o schválení dnešního programu zasedání ZO
Pro: 6
, proti:
0 , zdržel se hlasování: 0
Usnesení č.: 108/13/2016:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program vč. doplněných bodů .
3. Schválení společnosti pro rekonstrukci klubovny ve sportovním areálu Obce Vochov
Nabídky dodali společnosti Filip Mayr – EREM COLOR a pan Vlastimil Zadražil
Hlasování o schválení společnosti pro rekonstrukci klubovny ve sportovním areálu Obce Vochov
Pro: 5
, proti:
1 , zdržel se hlasování: 0 ( proti byla zastupitelka S. Hyšková )
Usnesení č.: 109/13/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Filip Mayr – EREM COLOR, IČO - 73433390
.
4. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Vochov č. 2/2016 o nočním klidu a regulaci hlučných činností
Hlasování o Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Vochov č. 2/2016 o nočním klidu a regulaci hlučných činností
Pro: 6
, proti: 0 , zdržel se hlasování: 0
Usnesení č.:
110/13/2016
Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Vochov č. 2/2016 o nočním klidu a regulaci hlučných
činností
5. Schválení přijetí finanční dotace z rozpočtu Pl. Kraje do rozpočtu obce ve výši 30.000 Kč pro JSDHO Vochov
Hlasování o Schválení přijetí finanční dotace z rozpočtu Pl. Kraje do rozpočtu obce ve výši 30.000 Kč pro JSDHO
Vochov
Pro: 6
, proti: 0 , zdržel se hlasování: 0
Usnesení č. 111/13/2016
Zastupitelstvo obce schválilo přijetí finanční dotace z rozpočtu Pl. Kraje do rozpočtu obce ve výši 30.000 Kč pro
JSDHO Vochov

6. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti pro společnost ČEZ Distribuce k
par. č. 505/7 č. sml. IV-12-0009773/2/VB
Hlasování o schválení smlouvy o Zřízení věcného břemene-služebnosti pro společnost ČEZ Distribuce k
par. č. 505/7 č. sml. IV-12-0009773/2/VB
Pro: 6 , proti: 0 , zdržel se hlasování: 0
Usnesení č.:
112/13/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o Zřízení věcného břemene-služebnosti pro společnost ČEZ
Distribuce k par. č. 505/7 č. sml. IV-12-0009773/2/VB
7. Informace o cenové nabídce na zhotovení komunikace – cesty na par. č. 328/5, 329/1, 329/2, část poz.par.č.
446/1 v cca 736 m2
Místostarosta informoval o nutnosti úpravy komunikace na výše uvedených parcelách a zpracované cenové
nabídce společností Stavby Trnka. Tato komunikace by cenově vyšla Obec Vochov cca na 410 tisíc korun.
8. Schválení žádosti o úplatný převod pozemku č. 505/5 z LV 10002 do vlastnictví Obce Vochov
Hlasování o schválení žádosti úplatný převod pozemku č. 505/5 z LV 10002 do vlastnictví Obce Vochov
Pro:
6 , proti: 0 , zdržel se hlasování: 0
Usnesení č.:
113/13/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o úplatný převod pozemku č. 505/5 z LV 10002 do vlastnictví Obce
Vochov
9. Schválení návrhu, který umožní starostovi obce nakupovat za zvýhodněné ceny materiál potřebný pro údržbu
a opravy cest a komunikací nacházejících se v k.ú. Vochov do 150 tisíc korun českých za každý jednotlivý
nákup.
Hlasování o schválení návrhu, který umožní starostovi obce nakupovat za zvýhodněné ceny materiál potřebný
pro údržbu cest a komunikací nacházejících se v k.ú. Vochov do 150 tisíc korun českých za každý jednotlivý
nákup.
Pro:
6 , proti: 0 , zdržel se hlasování: 0
Usnesení č.:
114/13/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh, který umožní starostovi obce nakupovat za zvýhodněné ceny materiál
potřebný pro údržbu cest a komunikací nacházejících se v k.ú. Vochov do 150 tisíc korun českých za každý
jednotlivý nákup.
10. Schválení vyplácení cestovních náhrad zastupitelům vč. starosty obce
Hlasování o schválení vyplácení cestovních náhrad zastupitelům vč. starosty obce
Pro:
6 , proti: 0 , zdržel se hlasování: 0
Usnesení č.:
115/13/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje vyplácení cestovních náhrad zastupitelům vč. starosty obce
11. Diskuse
Otázka: revize kotlů na tuhá paliva ( zák. 202/2012 Sb. )
Odpověď: podle zájmu občanů ve Vochově obec zajistí společnost, která revize provede na náklady vlastníku
kotlů na tuhá paliva

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vochov bylo ukončeno v 20.00 hodin.

