OBEC ŽÁROVNÁ
ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Žárovná konaného dne 11.3. 2015
Jednání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 19:00 hod. Jednání vedl
starosta obce Petr Wachtfeitl. Zasedání zastupitelstva je veřejné.

Přítomní zastupitelé:
Petr Wachtfeitl, Mgr. Marie Mrázová, Jitka Koubová, Vít Novotný , Ing. Josef
Zimmermann, František Friedberger
Omluveni: Iveta Lahovcová

Program:
1. Zahájení, navržení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení popř.
doplnění programu jednání.
2. Plán rozvoje obce
3. Shromažďování bioodpadu
4. Školení zastupitelů
5. Zaměstnávání lidí na VPP
6. Diskuse
7. Závěr
1. Zahájení
Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: P.Wachtfeitl
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Marie Mrázová a Vít Novotný
Hlasování
Pro 6
proti
0
zdržel se
0
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu
Schválení, popř. doplnění programu schůze
Program zasedání je doplněn o schválení kronikáře.
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Pro 6
proti 0
zdržel se
0
Usnesení: Program zasedání zastupitelstva obce, včetně doplněného bodu, byl
schválen.
2. Plán rozvoje obce
Bylo navrženo vytvoření Programu rozvoje obce v prostředí webové aplikace
www.obcepro.cz .
Dále byly navrženy konkrétní priority rozvoje obce pro nejbližší období a to:
1. Údržba veřejných prostranství obce
2. Shromažďování bioodpadu
3. Zřízení malé kompostárny
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4. Zjištění možností výstavby kanalizace a ČOV v obci
5. rekonstrukce budovy obecního úřadu
Hlasování:
Pro
6

proti

0

zdržel se

0

Usnesení č. 11/15: Zastupitelstvo schválilo vytvoření Programu rozvoje obce
v aplikaci www.obecpro.cz .
Zastupitelstvo schválilo navrhované priority obce pro nebližší období a pověřuje
starostu obce k předběžným jednáním pro jejich dosažení. Závazné rozhodnutí bude
schvalovat zastupitelstvo obce.
3.Shromažďování bioodpadu
Pro shromažďování bioodpadu, byl navržen systém svozu ve složení nosič
kontejnerů, tři kontejnery a štěpkovač v celkové hodnotě 584 975,- Kč vč. DPH. Pro
získání větší spádové oblasti je navržena spolupráce s obcí Zábrdí.
Hlasování:
Pro

6

proti

0

zdržel se

0

Usnesení č 12/15: Zastupitelstvo obce schvaluje navržený systém svozu bioodpadu
v celkové hodnotě 584 975,- Kč. O prostředky na pořízení bude požádáno z dotace
ERDF, SFŽP (v režimu De minimis): 90% - 526 477,5 Kč a z vlastních zdrojů obce
10% - 58 497,5 Kč. Žádost o dotaci podá a následnou administraci zajistí Ing. Josef
Urban BIOPROFIT s.r.o. ve spolupráci se starostou obce. Cena podání je zahrnuta
v celkových nákladech. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením dohody o
spolupráci při svozu bioodpadu s obcí Zábrdí.
4. Školení zastupitelů
Pověření starosty zúčastnit se školení o čištění odpadních vod v obcích do 2000
obyvatel.
Hlasování:
Pro

6

proti

0

zdržel se

0

Usnesení č. 13/15: Zastupitelstvo schvaluje účast starosty na školení o čištění
odpadních vod v obcích do 2000 obyvatel.
5. Zaměstnávání lidí na VPP
Bylo na vrženo, pro udržování veřejných prostranství obce, zaměstnat za podpory
úřadu práce, pracovníky v režimu veřejně prospěšných prací.
Hlasování:
Pro

6

proti

0

zdržel se

0

Usnesení č. 14/15: Zastupitelstvo obce schvaluje zaměstnat na zkoušku tři
pracovníky na údržbu veřejných prostranství obce.
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6. Schválení kronikáře
Zastupitelstvu byl předložen
Zimmermannovou Vladimírou.
Hlasování:
Pro

6

proti

0

návrh

na

obsazení

zdržel se

místa

kronikářky

paní

0

Usnesení č. 15/15: Zastupitelstvo schvaluje paní Zimmermannovou Vladimíru do
funkce kronikářky.

11. Diskuse
Diskuse byla vedena v průběhu zasedání.

12. Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 20.10 hodin.
V Žárovné dne 11.3.2015

Zapsal:
………………………………

Ověřovatelé zápisu:

………………………………
………………………………

Starosta:

.

………………………………
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