Unesení ze zasedáni zastupitelstva obce č. 14 ze dne 12. září 2012

41/ za bere na vědomí zprávu předsedkyně kontrolní komíse o plnění přijatých usnesení bez
výhrad.
42/ ZO volí zapisovatelem MUDr. Leoše P e t r a a ověřovateli zápisu Ing. Boženu Duškovou a
Lubomíra Pakostu.
43/ ZO bere na vědomí informaci o tom, co vedlo k navýšení počtu kanalizačních domovních
přípojek a souWasí sjejich navýšením z počtu 110 na 143. Kalkulovaná cena je 25.500 Kč bez
DPH (30.600 Kč s DPH).
44/ za pověřuje starostu podepsáním smlouvy na stavební práce, týkající se chodníku naproti
obchodu Hruška až po čp. 75 s předpokládanou cenou 160.000 Kč vč. DPH.
45/ ZO schvaluje Změnu rozpočtu obce Syrovátka č. 2 /2012. Příloha č. 1.
46/ za volí kronikářem obce Syrovátka MUDr. Leoše Petra a schvaluje mu roční odměnu ve výši
2.400 Kč (hrubá částka).
47/ ZO schvaluje Smlouvu s majitelem nemovitosti o podmínkách zřízení stavby přípojky
vodovodu přes obecní pozemky p. č.: 399 a 215, LV 10001. Příloha č. 2.
48/ ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 111, 32611, 332/5, 33611, 340/8 vše k. ú.
Syrovátka v souladu s žádostí o bezúplatném převedení pozemků od PF ČR na Obec Syrovátka.
Příloha č. 3.
49/ za bere na vědomí informaci o možnostech úpravy zeleně podél nového chodníku od
křižovatky naproti obchodu Hruška s.r.o. až po čp. 75 a ukládá starostovi obce, aby učinil další
potřebné kroky, které by v budoucnosti vedly k realizaci výsadby okrasné zeleně. Tzn. spolupráce
s občany obce, zjistit jejich názory na tuto problematiku, zjistit možnosti dotace, vyjasnit
majetkoprávní vztahy apod.
50/ za ukládá starostovi obce, aby pokračoval v podepisováni smluv o domovních kanalizačních
přípojkách s jednotlivými občany a organizacemi v obci Syrovátka a dle harmonogramu prací na
dokončované stavbě Kanalizace Syrovátka zažádal v termínu října 2012 o zkolaudováni díla. ZO
dále ukládá starostovi obce, aby místním šetřením v obci zjistil veškeré škody na obecním a
soukromém majetku které vznikly v souvislosti s výstavbou kanalizace. za dále ukládá starostovi
obce, aby včas informoval všemi dostupnými prostředky občany obce Syrovátka o tom, že
v žádném případě nesmí do kanalizace po připojení přečerpat tzv. černý kal ze septiků či žump.
51/ za bere na vědomí informaci o průběhu realizace projektu Úprava aleje a návsi v obci
Syrovátka a ukládá místostarostovi Petrovi a Ing. Boženě Duškové, aby projekt dokončili
v dohodnutém časovém harmonogramu takovým způsobem, aby zhotovený projekt k získáni
finanční dotace od SZIF šlo vyúčtovat do 31. 12. 2013.
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52/ ZO souWasí s opatřeními ohledně volného pobíhání psů a znečišťování veřejných prostranství
a ukládá starostovi obce, aby učinil taková opatření, která povedou k nápravě vzniklé situace.
53/ ZO souWasí s tím, aby každý nájemník v čp. 12 měl smluvně přihlášený plynoměr na svoji
osobu. Ukládá starostovi obce aby zajistil provedení revize plynových zařízení ve všech
objektech ve správě či majetku Obce Syrovátka.
54/ ZO ukládá zastupiteli Tichému, aby provedl místní šetření v ulicích obce a případně
přehodnotil vypnuté lampy veřejného osvětlení, tak aby vše sloužilo ke spokojenosti občanů, ale
došlo i k úspoře elektrické energie.
55/ ZO pověřuje pana Slonka ml., aby zajistil dle možností další kontejner na plasty do ulice
k Remizku.
56/ ZO ukládá panu Slonkovi ml., aby informoval všemi dostupnými prostředky občany obce o
nových termínech svozů komunálního dopadu Hradeckými Službami.
57/ ZO ukládá starostovi obce, aby provedl místní šetření v oblasti železníčního přejezdu a
následně podal ZO informaci o zjištěných skutečnostech a možnostech obnovy zaniklého
silničního mostku.
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