Zdpis z iedntÍní obecního zastupitelstva ze dne 9.6.2011
Přítomni: Krotký, Kašpárek' Svobodová, Wernerová' Neckář, Schůtz, Procházka, Knetlová
Omluven: Verner
Starosta přivítal přítomné, byli zvolení navrhovatelé usnesení a ověřovatelé zápisu: Knetlová,

,

Kašpárek.
Byl odsouhlasen program jednání
Program: 1) projednání žádostío dotaci na zatep\ení budovy ZŠ
2) rtnné
3) diskuse
4) usnesení azávěr

1)

2)

3)

starosta seznámil zastupitele s dopisem, který nám oznamuje' Že jsme se nedostali do
dotace ,,ZELENÁ ÚsponÁv" aže přišla nabídka nové dotace. Starosta oslovil 2
ťtrmy, které nabizí zajistit podklady k odeslání žádosti o dotaci. První firma nabízi
zpracování za cca Kč 21 0.000'- a druhá firma, která nám j 1ž zpracovávala podklady
pro předešlou dotaci chce jen minimální cenu' S tímžepodají doklady, kJeré již
zpracovali a jen je doplní. Zastupitele diskutovali o možnostech a odsouhlasili počkat

na podzim k podání dotace.
_ Ministerstvo zemědělstvi započalo s pozemkovými úpravami v obci Brázdim
zastupitelstvo bere na vědomí
- proběhla komplexní prověrka Požárni ochrany našíjednotky SDH _ v pořádku
_ zastupitelstvo bere na vědomí
- starosta sdělil zastupitelům, Že pokud se bude opravovat cesta od Sklenářů ke
hřišti, tak si na tuto stavbu budeme muset vzít dotaci a k této žádosti je třeba
projekt, zastupitelé diskutovali, pan Procházkanavrhl projekt udělat' pod
diskusi byl starosta pověřen zjistit cenu projektu a při pŤíznivéceně ho nechá
zpracovat
- ing Zikapožádal oÚ o vyjádření k napojení splaškových vod z jeho domu
s pečovatelkou sluŽbou, který chce stavět ve Velikém Brázdimě _ starosta dal
projekt posoudit odborníkůmz Fortexu a projektantovi

diskuse: - p, Schritz upozornil na popraskanou silnici směrem na Brandýs - starosta již
tento problém konzultoval s cestmistrem ze Správy silnic ale nic se neděje
- p. Svobodová _ měla dotaz zdakdyž se bude opravovat zvonička ve starém
Brázdimě, tak se opraví i plot okolo parku' navrhla aktualizovat internetové
stránky obce, navrhla zveřejnit v obecních novinách seznam živnostníků
ŽIjicich v obci
- p. Procházka _ navrhl natřít zábradli okolo rybníků,upozornil na žeIeznékůlny
kolem trávy paní Jánošíkové,které jsou nebezpečné,
- p. Knetlová - chtěla vědět jak to bude s novou ředitelkou v ZŠ,upozornila na
vosí hnízdo na stodole a navrhla přistavovat ještě kontejneIy na ostatní plasty
(kelímky od jogurtů, atd.)
- p. Neckář - upozornil na vyvalenou zeď u staré školky, která by moha ohrozit
děti, které chodí z místníMŠa ZŠ
- p.Krotký _ upozornilna problém svedení povrchových vod do splaškové
kanalizace.

Zapsala

ověřili:

