Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 1.6.2022.
Program:
1) Uvítání a kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu zasedání,
volba ověřovatelů zápisu.
2) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK.
3) Závěrečný účet 2021.
4) PD-nádržka.
5) Různé, diskuse, závěr.
Zápis pořízen: 4.6.2022 vyvěšeno: 7.6.2022 sejmuto:
Přítomni: M.Grandová, Z.Medek, Ing.Hrnčíř, K.Medková, Ing.Líbal.
Omluveni: M.Beran, P.Tojnar.
1.) V 18.00 bylo zasedání zahájeno uvítáním zastupitelů a přítomných
občanů obce, zahájení přítomno 5 členů ZO, zastupitelstvo bylo
usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni M.Grandová a
Z.Medek.
Zápis a usnesení z minulého zasedání byly bez připomínek a staly se
právoplatnými, navržený program byl schválen. 5 pro
2.) Zastupitelé projednali a schválili předloženou „Smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu KHK“. Zastupitelé vyjádřili poděkování vedení KHK za
vstřícnost při pomoci s udržením obslužnosti MHD. Je třeba připomenout, že
díky jednání zastupitelů s krajem byla již potřetí během posledních tří let
(kdy docházelo k zásadnímu navýšení přepravních nákladů a následně
plateb do rozpočtu města Hradce Králové za tuto službu) vyjednána tato
dotace a tím byl zachován kompletní jízdní řád (bez dopadu do hospodaření
obce) a bez nutnosti redukce spojů, jak k tomu přistupují některé obce. 5
pro.
3.) a) Závěrečný účet obce za rok 2021 byl po dobu 15ti dnů vyvěšen a
následně schválen „bez výhrad“. 5 pro
b) Předložená „Účetní uzávěrka za rok 2021“ byla schválena. 5 pro
c) Zastupitelé vzali na vědomí „Závěrečnou zprávu auditora za rok 2021“
„bez výhrad“.
4). Zastupitelé posoudili a schválili předloženou nabídku na zpracování
projektové dokumentace na nádržku na návsi. Vzhledem k tomu, že náklady
na její revitalizaci jsou předběžně odhadovány v jednotkách miliónů, byl
starosta pověřen jednáním o podmínkách získání dotace. 5 pro

5.) a) Byla projednána a schválena předložená „Smlouva o zřízení
služebnosti“ na nové vedení vodovodu do lokality Poďousov. 5 pro
b) Zastupitelé se rozhodli opětovně osázet keři s mechanickou ochranou
pruh, ohraničující trávník na návsi na obecním pozemku, který je soustavně
ničen parkujícími automobily. Bohužel vlastník přilehlé nemovitosti na
opakované žádosti nereflektuje a tím plýtvá obecními prostředky a prací lidí,
kteří se na zušlechťování návsi zúčastňují.
c) V době od 13.6. (cca 2 týdny) bude dočasně špatně průjezdná cesta
na „plato“ z důvodu realizace vodovodních a kanalizačních přípojek do
budovy OÚ a přilehlých staveb. Zastupitelé žádají občany o součinnost a
trpělivost.
d) Zastupitelé s odstupem velice děkují panu Michalovi Navrátilovi za
zapůjčení nejoblíbenější atrakce (jak je možné vidět z fotodokumentace na
stránkách)– nafukovací pračky na čarodějnický rej.
Zasedání bylo ukončeno v 19:10.hod.
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.…………..
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Zdenek Medek

………………
starosta
Ing.Roman Hrnčíř

