
11) Starostka zahě4ila veřejné zasedánízastupitelstva obce v 18.00 hodin, přivítala
přítomné, prohlásila zasedáníza usnášeníschopné - Účast dle přiloŽené prezenční
listiny.

Zastupitelstvo schválilo navrŽený program zasedání- scHVÁLENo jednohlasně'

Zapisovatelem zápisu určen pan Antonín Ludík.

Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu: paní Danuši Procházkovou a paní
Danu Blaškovou - scHVÁLENo jednohlasně'

Zastupitelstvo obce projednalo problematiku odpadních vod a schvaluje uzavření
smlouvy mezí obcí a dopravcem Feko Zdounky na odvoz a likvidaci kalů ze septiků
domácností s tím, Že občané si budou tyto sluŽby dle vlastní potřeby u tohoto
dopravce sami objednávat i hradit.

V souvislosti s řešením této problematiky zastupitelstvo obce ukládá : |i

a) vysekání trávy a vyčištění vyústí č'1 aŽ 5 kanalizace do potoka - zajistí p.Novotná
Marie - termín do 12'10'2012,

b) uzavření smlouvy s dopravcem Feko Zdounky - zajistí starostka obce - termín ihned.

scHVÁLENo jed nohlasně.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Náhradní zásobování pitnou vodou při
přerušení nebo omezení dodávky vod - Příloha č'1 _ SCHVÁLENo jednohlasně.

Zastupitelstvo obce schvaluje pro obsluhu nakládání s chlornanem sodným po Ínstalaci
trvalé desinfekce pana Stavinohu Jiřího a Ludíka Antonína mladšího. Rozsah práce a
odměna bude stanovena po odzkoušení a vykonávánís tímto spojených prací do
konce roku s platností od 1'1 '2013 _ scHVÁLENo jednohlasně'

Starostka seznámila s Vypracovaným provozním řádem od paní Marie Konupkové. Po
odsouhlasení s KHS bude připraveno ke schválení na příští zasedání- seznámení se
s tímto dokumentem bude moŽno na oU v Uhřicích - cca 41 listů.

Starostka obce seznámila s Žádostí p' Řediny Radovana č.p.34 o pronajmutí prostor -
místnosti v budově bývalé školy na uskladnění movitých věcí. Zastupitelstvo obce
schvaluje záměrpronajmutí místnosti v budově bývalé školy 1 místnosti v l.patře (bý
učitele) cca 10m2 na cca 1 rok s moŽností prodlouŽení nebo zkrácenídoby nájmu _
Přiloha č.2 - scHVÁLENo jednohlasně'

10) Předsedové komisí seznámili přítomné z jejich činnosti.

Zastupitelstvo obce schválilo od 't.1 '2013 nevydáníznámky na popelnici, pokud nebude
poplatek za odpad uhrazen v plné výši za celou domácnost a to za uplynulé i následující
roční období (dle zákona) - SCHVÁLENo jednohlasně.
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