OBEC NEVEKLOVICE
IČO 509167

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 04.11.2015

Zapisovatelka: Vodrážková Jana

1) Zahájení
2) Žádost o pronájem pozemku p.č.501/5 v k.ú. Neveklovice 
3) Zádost o směnu pozemku p.č.500/1 za obecní pozemek
4) Různé
1. Zahájení
Schůzi zahájil starosta obce Hladík Petr,který konstatoval že zastupitelsto je kompletní.
Oveřovateli byli navrženi a odsouhlaseni Tomáš Král a Mráz Vlastimil. 
2. Žádost o pronájem pozemku p.č.501/5 v k.ú. Neveklovice
Pan Beneš zádá o pronájem výše uvedeného pozemku za roční nájemné ve výši 
200kč.
Návrh usnesení zastupitelstva: zveřejnit záměr pronájem pozmeku p.č.501/5 v k.ú. Neveklovice.
Pro: Iveta Dufková
Jana Vodrážková
Janoušková Ludmila
Dufek Martin
Hlasování se zdržel: Hladík Petr
3) Zádost o směnu pozemku p.č.500/1 za obecní pozemek
Pan Cakl žádá o směnu svého pozemku za obecní pozemek p.č.501/16.
Návrh usnesení zastupitelstva na zveřejnení záměru směny pozemků p.č.500/1 za p.č.501/16 v k.ú. Neveklovice
Pro: Iveta Dufková
Jana Vodrážková
Janoušková Ludmila
Dufek Martin
Hlasování se zdržel: Hladík Petr
4) Různé
a) oprava budovy OÚ
očekávaná cena opravy v počátku 500 tis.-1.mil. kč
Starosta obce žádá zastupitelstvo a občany o schválení dalších kroků vedoucích k budoucí opravě (projektová dokumentace, stavební povolení, cenové návrhy aj.)
Pan Šáral se domnívá o neefektivnosti záměru opravy, navrhuje zřízení OÚ v obecní stodole, kde by mohla být rekonstrukce levnejší.
- Projekt byl v minulosti již objednán, cena rekonstrukce se vyšplhala přes jeden milion korun.
Návrh starosty na usnesení zatsupitelstva obce.
Zažádat o stavební povolení na rekontrukci budovy oú , nacenit dodaný slepý rozpočet nutných oprav spojených s rekonstrukcí střechy.
Schváleno všemi hlasy.
b) oprava hasičské nádrže na návsi obce
Zastupitelstvo navrhuje opravit nádrž do podobného stavu jako má sousední obec Stražiště.
Hrubý odhad opravy je cca. 100 000kč
Zastupitelstvo souhlasí o nutnosti opravy, o dalším postupu bude jednat.
c) oprava kapličky na návsi
kaplička má hotovou opravu střechy a je natřena podle požadavků památkářů.
Další opravy budou probíhat na jaře příštího roku.
d) sníh ve vsi bude prohrnovat obec Dolní Bukovina. Prohrnuto by mělo být cca kolem 8h ráno.
e) prodloužení veřejného osvětlení k č.p.46 (pí.Vaňková) bude ralizování v roce 2016 , kabel bude vedený zemí po obecním pozemku a lampa bude stát na obecním pozemku.
f) pálení bioodpadu.
Martin Dufek vznesl dotaz na pálení odpadu.U obecní stodoly stojí domluvený kontejner na bioodpad.
Návrh usnesení zastupitelstva obce k návrhu Martina Dufka na vytvoření vyhlášky  zákazu pálení listí.
Pro: Iveta Dufková
Martin Dufek
Ludmila Janoušková
Proti: Petr Hladík
Jana Vodrážková
Zastupitelstvo pověřuje Martina Dufka k vytvoření vyhlášky.
g) Přispevěk na mobilní telefon pro místostarostku ve výši 300kč.
Zastupitelstvo návrh schvaluje.
h) Návrh na zakoupení dualního mobilního telefonu a stáleho telefonního čísla i pro budoucí starosty.
Zastupitelstvo návrh schvaluje.
ch) Prostor pro volnočasové aktivity za vesnicí.
Iveta Dufková vznesla dotaz na výstavbu prvků pro cvičeni na travnaté ploše za vesnicí smerem na Borovice.
Cena je odhadovánana 150.tis.-200.tis. kde by se žádalo o dotaci která je poskytována ve výši 80%
Ohledně tohoto návrhu bude zastupitelstvo jednat detailně na schůzi.
i) Zrcadlo na kopci nad Padevětovými.
Pan Šáral vznesl návrh na umístění zrcadla k hlavní silnici. Toto zrcadlo musí schválit silnice středočeského kraje.
Zastupitelstvo poveřilo Janu Vodrážkovou zjištěním informací ohledně usmístěni zrcadla a radaru na kraji obce.
j) Zastupitelstvo navrhuje aby finanční výbor zkontroloval hospodaření pokladny obce.
Zastupitelstvo schvaluje návrh.
Zastupitelstvo narhuje aby kontrolní výbor zkontroloval uzavírání dohod o provedení práce.
Zastupitelstvo schvaluje návrh.







