Veřejné zasedání OZ Václavice 2.1.2012
Přítomni:
Zdeněk Votruba-starosta
Miloslav Kolumbus
Jan Votruba
Luboš Doležal
Karel Chlistovský
Miroslav Vrňák
Bc.Jan Málek
Ing.M.Kadlec
Omluven:P.Veselý
Hosté:Ing.L.Kaprál,Ing.M.Lempochner
Program:
1)Určení ověřovatelů a zapisovatele,zahájení zasedání.
2)Návrh rozpočtu na rok.2012
3)Zprávy výborů
4)Převody pozemků
5)Rozvoj obce
6)Různé
1)Starosta zahájil jednání OZ v 19.10 hod.Návrh na ověřovatele Bc.J.Málek,K.Chlistovský,
zapisovatelem navržen M.Kolumbus.OZ souhlasí s navrženými ověřovateli a zapisovatelem všemi
hlasy.OZ následně odsouhlasilo program jednání dle návrhu starosty.
2)Návrh rozpočtu na rok 2012 - starosta přednesl návrh rozpočtu na rok 2012.Odhad daňových
příjmů je kolem 3.5 mil.Kč, celkem vč. nedaňových příjmů pak cca 4 mil.Kč,dále bude mezi příjmy
započtena 1 mil. dotace na kanalizaci.Úvěr na kanalizaci bude upřesněn ve výši 2-3 mil Kč OZ
souhlasí všemi hlasy.Ve výdajích s dostavbou kanalizace ve Vatěkově,dětské hřiště,měřiče
rychlosti a semafor, zbytek cca 1.5 mil jako rezerva na provoz obce a případnou opravu fasád či
nátěr fasád. č.p.3 a č.p. 35.
3)Zprávy výborů - starosta přečetl zprávy kontrolníího a finančního výboru.Výbory se sešly
několikrát za rok a výbory, vypracovány zprávy o činnosti.OZ bere na vědomí.
4)Převody pozemků - OZ schvaluje odkup pozemku od p.Kohoutka č.2284 o výměře 1025 m2 za
40 Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5)Rozvoj obce - starosta přednesl nutnost vytvoření jakési náhrady za POV, tedy výhledových
požadavků na strategický rozvoj obce do budoucna.Navrhl také oslovit veřejnost ve věci podání
návrhů.Dále navrhl současný ÚP neauktualizovat , ale vytvořit ÚP obce znova.Na Stř. kraji bylo
16.12.2011 odsouhlasen ZÚR Stř.Kraje , který nahrazuje VÚC Stř.Kraje, který byl Obcí Václavice
napadnut žalobou.
6)Různé - Veřejná zeleň, diskuze ve věci konkrétních požadavků na jednotlivé druhy dřevin v
jednotlivých lokalitách uvnitř obce.Především se řešil problém doporučených původních dřevin z
AOPK , kde nebyly doporučeny vrby smuteční a naopak byly doporučeny místní dřeviny trnka,líska,brslen,kalina atp.Mezitím bude provedeno šetření na místech samých.Na místo
panašovaných javorů u sochy sv.Jana byla doporučena lípa.První kácení dřevin začne v únoru na
označených stromech dle projektu, s tím, že 6.2.2012 bude na zasedání OZ definitivně
rozhodnuto.Dále bude rozhodnuto o osazení , či neosazení stromů podle potoka.Dřevo bude
prodáno nejvyšší nabídce obálkovou metodou prostřednictvím SOLB pro místní obyvatele.

- SOLB info o ročním plánu těžby 1250 m3 , vytěženo 1080 m3, nynější zpeněžení je 1480,Kč/m3. Do konce hospodářského plánu 2014 bude roční těžba kolem 1100m3.
- Mikroregion Týnecko - OZ schválilo příspěvek na rok 2012 ve výši 16 474 Kč.Zároveň ale OZ
doporučilo vystoupení ze svazku v zákonné lhůtě dle zřizovací smlouvy.OZ schválilo oba body
všemi hlasy.
- žádost Ochrany fauny ČR o příspěvek, OZ se tímto nebude zabývat
- stížnost p.Košaty na úpravu osvětlení veřejného osvětlení, K.Chlistovský provede úpravu svítidel
- pasport veřejných komunikací, nebyl zatím předloženy dílčí výsledky projekce
- pí.Kubešová - přípojka bude řešena dle místních spádových poměrů směrem k hlavní silnici
Usnesení OZ 2.1.2012
OZ schvaluje ověřovatele zápisu Bc.J.Málek,K.Chlistovský a zapisovatele M.Kolumbuse.OZ
schvaluje všemi hlasy koupi pozemku od p.Kohoutka č.2284 o výměře 1025 m2 za 40 Kč/m2.OZ
schvaluje příspěvek pro Mikroregion 16 474,- Kč na rok 2012 a zároveň doporučilo vystoupení z
Mikroregionu Týnecko.
Zapsal:Miloslav Kolumbus, zápis ukončen 21.50 hod.
Starosta:Zdeněk Votruba
Ověřovatelé:Bc.J.Málek,K.Chlistovský

