ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 2.4.2008
Místo konání :
Začátek :
Zasedání řídil :
Přítomno :
Omluveni :
Neomluveni :
Zapisovatel :
Ověřovatelé zápisu :

Vráto, budova obecního úřadu
17,00 hod.
Pavel Rataj –starosta obce
5 členů zastupitelstva
0
0
Renata Hladíková
Karel Chrt, Martin Muchka

Starosta obce pan Pavel Rataj zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele a hosty na jednání
a konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Omluveni: P. Beneš, P. Říha
Návrh programu:
1. Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva
2. Informace od starosty
3. Parkování kamionů v obci
4. Pojmenování ulice
5. Zpevněná plocha
Hlasování o programu jako celku: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.
Bod 1 programu
Kontrola úkolů
- pí. Wittnerová odpoví p. Bajerovi na jeho žádost (viz minulý zápis), že změna dopravního
značení byla řádně projednána v zastupitelstvu a následně na Magistrátu města ČB, odbor
dopravy a silničního hospodářství.
Bod 2 programu
- Projednána žádost Diakonie Broumov o poskytnutí příspěvku – zamítnuto.
- Starosta podepsal Smlouvu o úhradě finančních prostředků s Městem Rudolfov. Obec
bude přispívat na činnost stavebního úřadu Města Rudolfov čtvrtletně částkou 7.500,-- Kč.
- Starosta podepsal smlouvu se společností VAKJČ o dvousložkové ceně stočného (viz
zápis z února 2008).
- Příspěvek novému občánkovi – Jana Hessová, narozená 11.12.2007. Příspěvek bude
vyplacen matce Janě Chrtové.
Bod 3 programu
V obci neustále parkují kamiony, které obtěžují obyvatele v obci. Zastupitelstvo znovu
projednalo tento problém, pan Bízek projedná s firmou DOZNA možnost osazení dopravního
značení „Zóna zákazu stání vozidel nad 3,5 t“ na všech příjezdových komunikacích.
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ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 2.4.2008
Bod 4 programu
Zastupitelstvo jednalo o pojmenování ulice v nové lokalitě za restaurací „U Lucie“. Nová
ulice ponese název „Větrná“.
Bod 5 programu:
Projednána nová cenová nabídka na provedení zpevněné plochy na kontejnery na tříděný
odpad – nabídka od společnosti STABI stavební s.r.o. ve výši 54.240,-- Kč bez DPH.
Hlasování o přijetí cenové nabídky na provedení zpevněné plochy: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno, starosta pověřen podpisem smlouvy na provedení díla.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.00 hodin.
Ověřovatelé zápisu :
Starosta:
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