Zápis ze zasedání ZO Obory dne 13.9. 2017
Přítomni: V. Lundák, P. Bobková, M. Plavcová, Ing. J. Blahna, V. Tesárek, J. Poslušný
Omluveni: M. Plavec
Program:

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z 7/2017
4. Seznámení s průběhem prací v obci Obory
5. Seznámení s Rozpočtovým opatřením č. 6 a č.7
6. Projednání žádosti o pronájem části pozemku p.č.1169/1,
o výměře cca 2250 m2
7. Projednání přijetí dotace ze SFŽP na zjištění centrálního zdroje pitné vody
8. Provozní řád Víceúčelového a dětského hřiště
9. Projednání žádosti na zřízení BABYBOXU v Berouně
10. Oprava opěrného tarasu pod budovou OÚ Obory
11. Diskuze, různé
12. Usnesení, závěr

Ad. 1.: Zasedání zahájil starosta p. Lundák. Sdělil, že členové ZO jsou přítomni v dostatečném
počtu. Poté určil ověřovatele zápisu z dnešního zasedání
- Ověřovatelé zápisu: Ing. J. Blahna, P. Bobková
Zápis provede p. H. Tesárková
Přijato bez připomínek.
Starosta p. Lundák se zeptal, zda ověřovatelé předchozího zápisu mají k tomuto zápisu
připomínky. Bez připomínek.
Ad. 2.: Starosta V. Lundák předložil návrh programu dnešního zasedání a zeptal se
přítomných, zda chce někdo program doplnit či některý z navržených bodů vypustit. Starosta
nechal o návrhu programu hlasovat.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 39/2017: ZO Obory schvaluje návrh programu dnešního zasedání ZO Obory.
Ad. 3.: Starosta vyzval člena Kontrolního výboru (KV), aby podal zprávu o kontrole plnění
usnesení ZO.
Člen KV J. Polsušný sdělil, že KV na svém zasedání provedl kontrolu plnění usnesení a vše
bylo splněno.
Starosta vyzval přítomné, zda ke zprávě KV mají připomínky či dotazy. Nikdo se nepřihlásil.
Starosta nechal o přijetí zprávy hlasovat.
ZO bere zprávu na vědomí.
Ad .4: V. Lundák seznámil ZO Obory s průběhem stavebních prací v obci Obory
-

Těsně před dokončením je stavba Víceúčelového hřiště
Oprava komunikace u můstku vedle Smetanových

Ad. 5: H. Tesárková seznámila ZO Obory s Rozpočtovým opatřením č .6 a č. 7
- Jedná se úpravy rozpočtu dle proplacených faktur za stavební práce a běžné výdaje
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 40/2017: ZO Obory bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 6 a č. 7
Ad. 6.: J. Blahna seznámil ZO Obory se záměrem pronajmutí části pozemku 1169/1, o výměře
cca 2 250 m2. Jedná se o pozemek v horních Oborách, určený k zemědělskému využití, část
(spadlé bažantnice).
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 41/2017: ZO Obory souhlasí se záměrem pronajmutí části pozemku 1169/1, o
výměře cca 2 250 m2
Ad.7.: V. Lundák a Ing. J. Blahna seznámili ZO Obory s možností přijetí dotace ze SFŽP na
zjištění centrálního zdroje pitné vody pro obec Obory. Dotace by měla být ve výši 80%
vydaných nákladů. 20% by se musela podílet obec Obory.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 42/2017: ZO Obory souhlasí s přijetím dotace ze SFŽP na zjištění centrálního
zdroje pitné vody pro obec Obory.
Ad.8.:
-

Projednání Provozního řádu Víceúčelového (VH) a dětského hřiště DH:
Zamykání VH
V. Tesárek – zakoupení domečku na nářadí
V. Lundák – rezervační systém
Správce areálu
Vyvěšení Provozního řádu
J. Poslušný – rozšíření oplocení kolem hřiště
J. Poslušný – vysavač na listí

Ad.9.: V. Lundák seznámil ZO Obory se žádostí o dotaci na zřízení BABYBOXU v Berouně. ZO
Obory chce i nadále podporovat BABYBOX v Příbrami.
Hlasování: 0-6-0
Usnesení č. 43/2017: ZO Obory nesouhlasí s poskytnutím dotace na zřízení BABYBOXU
v Berouně.
Ad.10.: V. Lundák seznámil ZO Obory s nutností opravy opěrného tarasu pod budovou OÚ
v Oborách, jde o havarijní stav tarasu. Stavební práce začnou do 14-ti dnů.

Hlasování: 0-6-0
Usnesení č. 44/2017: ZO Obory souhlasí s opravou opěrného tarasu pod bovou OÚ
v Oborách a pověřuje tímto firmu Josef Toman- stavební práce.

Ad.11.: Diskuze:
V. Lundák – Pověření p. Halady k zastoupení na VI. Republikovém sněmu SMS
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 45/2017: ZO Obory schvaluje delegování p. Halady k zastoupení na VI.
Republikovém sněmu SMS.
V. Lundák – dotace MZE – rybníky a malé vodní nádrže
Hlasování: 6-0-0
Usnesení č. 46/2017: ZO Obory souhlasí s podáním žádosti od MZE na rybníky a malé vodní
nádrže.
- dotace na záchranu nevyužívaných budov
Usnesení č. 47/2017: ZO Obory souhlasí s podáním žádosti o dotaci na záchranu
nevyužívaných budov.
- pozvánka na Svatohubertskou slavnost do Krásné Hory

J. Blahna – objednaný žlab do Horních Obor
P. Bobková – chodník kolem hlavní silnice, v jakém stadiu je projekt
V. Lundák – hotový projekt chodníku od křižovatky k „Bytovce“, chybí dokončit projekt od
křižovatky k rodinným domům naproti ČOV
V. Lundák – ozval se zájemce o poražení smrku u prodejny, odveze si větve
Ověřili:
Ing. J. Blahna

P. Bobková

Vyvěšeno: 20. 9. 2017

Sejmuto:

Zapsala: H. Tesárková

Starosta: V. Lundák

