
Zá pis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Božetice konaného dne 11. 2. 2O2O od 18.00 hod.

v budově obecního úřadu v Božeticích.

Přítomno 6 členů zastupitelstva

Omluven i: karel Benedikt

Přítomno: 3 občané

Zapisovatel: lng. Zdeněk Pavlík

Ověřovatelé zápisu: Josef Řezáč, lng. Jaromír Bareš

Program jednání: I. Zahájení
2. Žádost obce Zhoř o souhlas s napojením na vodovod; schválení ceny

za m3 v roce 2020

3. Žádost o dotaci z Ministerstva obrany (péče o válečné hroby)

4. Diskuse

5. Závěr

ad 1) Jednánízahájil starosta obce František Horek, přivítal přítomné a seznámil je

s programem jednání. Členové Zastupitelstva obce neměli připomínky k programu.

Hlasování: 6 pro, O proti, 0 zdržel se

ad 2) Žádost obce Zhoř o souhlas s napojením na vodovod.....

Starostka obce Zhoř podala žádost o udělení souhlasu s napojením obce Zhoř na

vodárenské zařízení obcí Sepekov-Přeštěnice-Božetice. Cena předané vody je

stanovena na podkladě kalkulace společnosti Čevak.

Usnesení č.1/01/2O2O * Zastupitelstvo obce souhlasí s napojením obce Zhoř na

vodárenské zařízení obcí 5pekov-Přeštěnice-Božetice a cenou vody stanovenou
společností Čevak.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

ad 3) Žádost o dotaci z Ministerstva obrany (péče o válečné hroby)
Starosta obce seznámil přítomné s účelem a podmínkami žádosti o dotaci a

investičním záměrem k realizaci akce.

Usnesení č. UO2/2O2O - Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na

Ministerstvo obrany na renovaci památníku obětem prvnísvětové války i

s investičním záměrem k realizaci akce.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se



Disku se:

- vznesen dotaz zda je možnost podání dalších žádostí o dotaci
- starosta oznámil, že je možnost podat žádost na opravu budovy MŠ, žádost o

dotaci obec podá

-, vznesen požadavek na doplnění mříží na místníkapličku
- dotaz ohledně znovuotevření kadeřnictví - plakáty oznamující otevření

kadeřnictví jsou vyvěšeny na informačních tabulích a stránkách obce
- PovodíVltavy čistí říčku Smutná v obci Božetice
- byla podána žádost k propachtu pozemků

- vznesen dotaz na stav dotace na čov Božetice - na odboru Žp na Měú Milevsko
je žádost o stavebnípovolenípozastavena, pokračování řízenío vydání staveb.
povolení, záleží na vyjádření vlastníka pozemku

- starosta oznámil, že oprava Mlýnské stoky byla dokončena
- zasílání zpráv z OÚ na e-maily občanů, možnost posílat zprávy i majitelům

rekreačních objektů
- vznesen dotaz na opravu mostu přes říčku Smutná - akce je naplánovaná na

1. čtvrtletí 2021, most nenímajetkem obce Božetice
- vžnesen dotaz na možnost vybudování nového dětského hřiště
- vznesen dotaz zda bude vysazena nová lípa u koupaliště - odpověd'ano,

v průběhu roku 2020
- dotaz, čí jsou stromy v aleji směrem na Sepekov - stromy nejsou majetkem obce

Božetice, SDH Božetice pouze zasahuje při pádu stromu nebo velkých větví

ohrožující provoz na dané silnici
- vznesen dotaz na topení v sále KD Božetice - topení v sále KD se bude výhledově

řešit

ad 5) Na závěr starosta obce poděkoval přítomným za účast na jednání a zasedání

zastupitelstva obce ukonČil.

ad 4}

Ověřovatelé zápisu: Josef Řezáč

lng. Jaromír Bareš .
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