Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Božetice konaného dne 29.11.2018 od 18.30 hod

v budově obecního úřadu v Božeticích.

Přítomno

7

členůzastupitelstva

Přítomno 10
Zapisovatel

:

občanů
lng. Zdeněk Pavlík

Ověřovatelé zápisu
Program jednání

:

:

JUDr. Drahomíra Glaserová, Karel Benedikt

1.
2.
3.
4.

Zahájení

5.
6.
7.
8.
9.

Prodej pozemku parc. č, 2057 /58 o výměře 27 m2

Žádost o dotaci z PoV na rok 2019
Svoz a uloženíkomunálníhoodpadu od 1,1.2019

LO.

ad

1)

Cena za odvoz popelnic na rok 2019
Cena vody na rok 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 - projednání
Setkání důchodců15,12.20].8
Diskuse

Závér

Zahájeníprovedl starosta obce, přivítal přítomné a určil zapisovatele a ověřovatele
zápisu. Seznámil přítomné s programem jednání. K tomu nebyly vzneseny žádné
připomínky.

Hlasování : 7 pro ,0 proti , 0 zdržel se
ad 2)

Byl předložen návrh na podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Jčk na

rok 2019 na obnovu sociálního zařízení v mateřské škole v Božeticích. Žádost musí
být podána do konce roku 2018 a bude na částku 300 tis, Kč. Podíl obce bude činit
200 tis. Kč při plné dotaci. Ta můžebýt ale i krácena.

Usnesení č. 2/oll2078 - Zastu pitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z POV
na obnovu sociálního zařízení v Mš v Božeticích.

Hlasování : 7 pro ,0 proti ,0 zdržel se
ad

3)

Rumpold Tábor zaslal dodatek ke smlouvě o odvozu odpadů. Starosta obce seznámil

přítomné s průvodnímdopisem a cenami platnými od L.L,2ot9.

Usn
k

eseli

- Zastu pitelstvo obce schvaluje Dodatek

č_ 2,/02l2OL8

č. 16 v úplném znění

smlouvě o poskytováníslužeb v oblasti nakládání s odpady na územíobceBožetice

a místních částís firmou Rumpold Tábor.

Hlasování : 7 pro ,0 proti ,0 zdržel se
ad

4)

V návaznosti na bod 3) je nutno zvýšit cenu za vyváženípopelnic na rok 2019 takto

Ročnísamolepka Jednorázová známka

-

Usnesení č. 2/O3/2OL8

800,- Kč
8O,- Kč

- Zaslu pitelstvo obce schvaluje cenu

roce 2019 takto : Ročnísamolepka

-

Jednorázová známka
Hlasování : 7 pro ,0 proti , O zdržel se
ad

5)

:

za vyvážení popelnic v

800,- Kč

-

80,- Kč

Prodej pozemku parc.č. 2057 /58 o výměře 21

m2

v k.ú. Božetice.

Žádost bude doplněna o zaměření z důvodu nepřesnostív zastavěné výměře.
ad

6)

Cena vody na rok 2019.

Cena pohyblivé složky vody je z důvodu zvýšených nákladů navržena ve výši
32,67 Kč bez DPH , s DPH je cena g7,5-1 Kč za m3.

Usnesení č. 2/O4/2OI8

- Zastu pitelstvo obce schvaluje cenu vody

na rok 2019 ve výši

32,67 Kč bez DPH, s DPH je cena 37,57 Kč za m3.

Hlasování : 7 pro ,0 proti ,0 zdržel se
ad

7)

Návrh rozpočtu na rok 20].9.
S návrhem seznámil přítomné ing. Pavlík.

Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu na rok 2019. Návrh bude zveřejněn.
ad

8)

Setkání důchodcůse uskuteční v sobotu 15.12. od 14.00 hod. v sále KD

ad

9)

Diskuse

-

:

byla vznesena připomínka k prohrnovánía posypu místníchkomunikací -

prohrnování a posyp MK je objednán u ZOD Sepekov
- dalšípřipomínka byla k nekvalitnímu provedení prací na mlýnské stoce u hřiště životníprostředínepovolilo uloženíkamenůdo betonu, ale pouze do drtě, některé
menší kameny se uvolňují a vypadávají
na příštímjednání zastupitelstva obce bude k nahlédnutíprojektová dokumentace
a potřebné doklady

- v souvislosti

-

oddělené kanalizace navrhnout do projektu uvedení
komunikací do původníhostavu a zároveň zvážit pokládku kabelů NN
pokusit se zajistit dotaci na opravu hasičskénádrže
s výstavbou ČOV a

ad 10) ZáVěr

:

na závěr starosta obce poděkoval přítomným za účastna jednánía zasedání

zastupitelstva obce ukončil.

Ověřovatelé zápisu

:

JUDr. Drahomíra Glaserová

(

Bo

...

o,

ín

Karel Benedikt

,..

Ja

slav kofroň

starosta obce

