Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hořešovice 2.8.2017

Místo konání :
Datum:
Čas:
Přítomni:
Omluveni:
Ověřovatelé:

kancelář OÚ Hořešovice
2.8.2017
18.00 hodin
Ing. Štros, Snopova, Šťáva, Perlikova, Štěpánková
Štěpánková, Snopová

Program: 1. Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy ZŠ Kvílice
2. Diskuse
Doplnění programu:
1. Projednání žádosti o pronájem pozemku 54/1 p. Hartman František
2. Projednání žádosti p. Dolejší Lenky, na pronájem pohostinství
3. Schválení žádosti o pronájem pozemku u bytovky čp.1 . p. Kurz
4. Projednání žádosti o uvolnění části pozemku č.kat. 77/2 p. Hartman
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1. Zastupitelstvo schválilo program jednání včetně jeho doplnění
Schváleno 5ti hlasy
2. Zastupitelstvo projednalo a schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
investiční dotace ZŠ Kvílice, příspěvek v celkové částce 12 000,- Kč na
vybavení školní jídelny ( zakoupení elektrické pánve)
Schváleno 5 ti hlasy
3. Zastupitelstvo schválilo pronájem obecního pozemku č. 31/9 v katastru obce
Hořešovice p. Kurzovi ( Hořešovice čp 1.) a pověřuje starostu obce sepsáním
nájemní smlouvy.
Schváleno 5ti hlasy
Zastupitelstvo projednalo:
1. Zastupitelstvo projednalo žádost p. Hartmana Františka o pronájem části
obecního pozemku č. 54/1 o výměře 500m2 . Nabídka pronájmu bude uveřejněna
na úřední desce.

2. Zastupitelstvo projednalo žádost p. Lenky Dolejší o pronájem pohostinství
v obci. Zastupitelstvo neuvažuje o ukončení nájemní smlouvy stávajícímu
nájemci, smlouva nadále trvá. Nájemce plní podmínky smlouvy a není důvod
smlouvu vypovídat. Písemná odpověď žadatelce o pronájem odeslána
3.8.2017.
3. Zastupitelstvo projednalo žádost p. Petra Hartmana o uvolnění části jeho pozemku
č. kat. 77/2, který přiléhá k obecnímu pozemku č.kat. 720/4. Společná hranice po
digitalizaci intravilánu obce byla v nové mapě KN o proti původní mapě PK
posunuta z důvodů nezaměření všech bodů jednotlivých pozemku. Hranice pozemku
jsou proto z nové mapy nejasné. Podle informace katastru a geometra bude hranice
při vytýčení vycházet z původní mapy PK. Lomové body na vlastnické hranici v
současné mapě KN jsou s kódem kvality 8 s tolerancí 2,88 m. Po vypracování
podrobného geometrického plánu, vytýčení pozemku a vzájemném odsouhlasení
hranic (vše podle původní mapy PK) lze dojít k upřesnění hranice na kód kvality 3 s
přesností 0,14 m a hranici bude možno ve stávající mapě KN opravit. Nejedná se ale
o zcela levnou záležitost a je na zváženou, zdali je to potřeba a kdo vzniklé náklady
uhradí. V písemné odpovědi žadateli bude tento postup vysvětlen a včetně zápisu z
projednání OZ zaslán.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Proběhlo jednání o opravě mostu přes Zlonický potok. Akce je naplánována na
období 2018-2019. Jedná se o most uvnitř obce, kde proběhne oprava izolace, říms
mostu a zábradlí.
Stávající most přes Zlonický potok, na staré D7 (pod kopcem) bude odstraněn a
nahrazen zcela novou konstrukcí s vyšší tonáží pro vozidla a větším profilem
průtoku. Stavba započne po výběru dodavatele, pravděpodobně v příštím roce.
Opravovat se bude i mostní konstrukce přes Zichovecký potok, která je v havarijním
stavu a má v současnosti omezený provoz.

2. Uskutečnilo se jednání s cestmistrem SÚS Kladno za účelem opravy silnice č. 237
procházející obcí. Veřejný zájem je, aby silnice byla co možná nejdříve opravena a
nedocházelo k jejímu dalšímu poškozování.
Současně probíhá i jednání ohledně vhodného způsobu dopravního opatření, které
by zpomalilo dopravu na vjezdech do obce.

Zapsala: Perlíková
Ověřovatelé: Snopová, Štěpánková
V Hořešovicích 2.8.2017
Vyvěšeno: 3.8.2017
Sejmuto:

Ing. Štros Stanislav starosta

