ZÁPIS
12. - zasedání zastupitelstva obce Lhota Rapotina konaného dne 24. října 2012
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Lhotě Rapotině
Jednání bylo řádně svoláno v souladu s ustanovením § 4 Jednacího řádu.
Přítomno bylo 7 zastupitelů, tzn., že zasedání bylo usnášení schopné.
Přítomní zastupitelé:
Radek Dostál, Marie Janíková, Anna Janoušková, Emilie Řezníčková, Josef Musil,
Michal Sedlák, Alena Vaňková.
Jednání byli přítomni 4 občané.
Zahájení v 17:00 hod.
Jako ověřovatele zápisu navrženi: Alena Vaňková, Radek Dostál.
Hlasování:

pro: 7

zdržel: 0

proti: 0

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, procedurální záležitosti a došlá pošta.
Rozpočtové opatření č. 4.
Schválení Smlouvy o dílo (zkušební provoz).
Různé.
Diskuse.
Závěr.

Hlasování:

pro: 7

zdržel: 0

proti: 0
K bodu 1.
Doručená pošta

a) MÚ Boskovice-ŽP (Hanzl) – Uznání obory „Rovná“.
b) MÚ Boskovice-ŽP (Lukeš) – Oznámení o zahájení řízení a výzva k prohlídce stavby.
c) MÚ Boskovice-odb. dopravy (Křivánek) – Oznámení o zahájení stavebního řízení (most Obora).
d) Kordis JmK (Horský) – Příspěvek na financování systému IDS na rok 2013 (ponecháno 50,-Kč/obyvatel).
e) E.ON (Novotný) – Upozornění na povinnost vlastníka k odstraňování dřevin v dosahu vedení.
f) Povodí Moravy (Mohelská) – Oznámení udržovacích prací v korytě Svitavy (okolí železničního mostu.
f) KÚ JmK-odb. dopravy (Mudrych) – Požadavek o stanovisko k provozování linek IDS (ZDAR, ČAD
Blansko, DOPAZ).
K bodu 2.
Rozpočtové opatření.
Znění rozpočtového opatření č. 4 přednesl předseda finančního výboru pan Josef Musil. Rozpočtové
opatření je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení č. 12-1 - zastupitelstvo obce Lhota Rapotina schvaluje RO č. 4 v předloženém znění.
Hlasování:

pro: 7

zdržel: 0

proti: 0
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K bodu 3.
Schválení Smlouvy o dílo (zkušební provoz).
Jedná se o smlouvu, na základě které VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. zajistí zkušební
provoz ČOV. Smlouva se uzavírá výhradně na dobu zkušebního provozu. Předpokládané náklady činí
490 tis. Kč bez DPH a budou průběžně kontrolovány a zpřesňovány ve vazbě na postupný náběh ČOV.
Usnesení č. 12-2 - Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo (zkušební provoz ČOV a kanalizace Lhota
Rapotina) s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. a pověřuje starostu jejím uzavřením.
Hlasování:

pro: 7

zdržel: 0

proti: 0
K bodu č. 4.

Různé
Starosta informoval zastupitele o následujících skutečnostech.
a) Výstavba ČOV pokračuje v souladu s plány. Aktuálně probíhají dokončovací práce. Na ČOV úspěšně
proběhly komplexní zkoušky. Ve 44. týdnu MÚ Boskovice-odb. životního prostředí zahájí řízení o povolení
zkušebního provozu na dobu jednoho roku.
b) Cenová nabídka na dokončení sadových úprav u kostela. Fa. Tomáš Přibyl předložila cenovou nabídku
na dokončení úprav v rozsahu Kč 35.000,- Kč. Dokončení navazuje na dotaci poskytnutou ze Svazku
Boskovicko.
Usnesení č. 12-3 - Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku společnosti Tomáš Přibyl 35.000,- Kč
a pověřuje starostu uzavřením Smlouvy o dílo na provedení prací.
Hlasování:

pro: 7

zdržel: 0

proti: 0
K bodu 5.
Diskuse.

xx
Bodu 6.
Závěr.
Jednání bylo ukončeno v 18:00 hod.
Zápis zpracoval:

Michal Sedlák, v.r. 25.10.2012

Za správnost ověřovatelé:

Alena Vaňková v.r
Radek Dostál v.r

Vyvěšeno: 27.10.2012

Sejmuto: 12.11.2012

Dokument byl souběžně vyvěšen na elektronické úřední desce, která umožňuje dálkový přístup.
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