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!Hotovo, Branov_obec

pan Šturma Zepris- bude řešit porady a připomínky a spolupracovat s s fondem ohledně
nové žádosti o dotace
Změna programu 6 na 4
Čov - odstoupení od záměru realizovat v plánovaném termínu bylo hlavně kvůli skutečnosti, že
není změna ÚR a nejsou na přípojky nebyly v projektu,
Šturma dotace až po stavebním povolení (ÚR?)
ÚR dle je něj záležitost min. za 3 měsíce od podání
navýšení vlastně není jde pouze o rozdíl ceny mezi částkou co šla na fond a
prováděcí projektem který byl soutěžen (bohužel panem starostou a Karnoldem
bylo klasifikováno, že se navýšení o 11 mil. včetně DPH, ovšem cena kterou
vysoutěžili je platná a žádné navýšení není.)
dle pana Karnolda je pro změnu posunutí do Škarep potřeba nové povolení resp.
projekt
je platný jen jeden územmí plán, takže to co bylo schváleno v minulosti (
Zahrnout je do Škarep bylo na cca 2 roky)
soutěž platí a pouze se odstoupilo od dotace
Snahu o dotaci povede pan Šturma
ke změně projektu v součásné době ( přesto že je vhodná doba ) nemůže dojít ,
bylo by to běh na dlouhou trať
Zastupitelstvo schválilo současnou podobu ČOV v úterý na obci
Dále byly, předneseny jednotlivé zprávy
Usnesení zápisu č. 4
Hospodaření obce
Zpráva fin. komise (kontrola nájemních smluv
Zpráva kontrolní komise (starosta má právo moc 100 000 přesuny, dlužníci v bylo V bytovkách
~ návrh do usnesení na řešeni
Zpráva kulturní komise
Zpráva stavební komise
oprava bytu VZT - vzt je namontováno a zjistilo se, že celé zařízení vypadá hrozně a je
potřeba udělat podhled. Trochu zarážející je, že se s tímto nepočítalo od začátku. První
nabídka údajně na 70000, - což je prý moc. Náklady na opravy obou bytů zcela jistě přes
200 000,-Kč a to není ještě konečné řešení, neb se bude znovu "opravovat" spodní
izolace a drenáže směrem na náves
teče voda v potrubí do kempu. Díra už se podařila pravděpodobně lokalizovat s
přesností n acca 50m. Tento úsek potrubí je bohužel OÚ, takže náklady musí zaplatit
obec
chodník k řece dle pana Karnolda v minulosti byl a pojem "rekonstrukce" je v pořádku
Diskuze pana Štillera

Hugo Pavel rodina chce MUZEUM a bude vybudováno.
RD Klán - spolek bude popotahován za své dotazy jelikož pan Klán se bude bránit
pan starosta je pro schválení pozemků Za hřištěm, územni plán nebude platit obec
(ovšem v zápětí z toho vyplývá, že by obec neplatila jen část plánu co by se týkala
pozemků, ne tedy jako např. v případě pana Klána, který zaplatil celý územní plán a ne
jen "svoji" část).
byl tu pracovník z místního rozvoje a budou se snažit o dotaci na část našeho
nového územního plánu.
zavřený obchod - přednesené skutečnosti z našeho jednání u pana předsedy na COOPu
je prý jen poloviční pravda
bylo schváleno na úterním zastupitelstvu, že se udělá narovnání pozemků u Pelců
dále oú se hledá vyrovnání směna s panem Zíkou
problém s bio odpadem vyhláška 321/2014.....obec má problém sehnat firmu na odvoz
každých 7dni
nový majitel Jirkovské chaty bude vařit a vznikne 10 pracovních sil
Diskuze
Pan Kokrment měl několik připomínek co by se mělo udělat: ořezat lípy u pomníku ,
opravit cestu klucná , opravit plot na hřbitově, kaštan u krubů prořezat
Pan Šípek: obhajuje spolek jinak jde pouze o dotazy a né stížnosti o informace.
otevřela se otázka kontrol septiků, která v minulosti plošně proběhla. Obec si stěžuje na
anonym, který poslal kontrolu na "pár" lidí většinou zastupitelů. Načež pan Zikmund J.
argumentuje, že obec byla první kdo poslal kontrolu na své občany a že s papírem, kde
byl podepsaný pan Karnold a V. Šípek. Obec tvrdí, že žádnou kontrolu na nikoho
neposílalo.
Kokrment Jiří - jak je to s místností je to hasičů. Byl ústně ujištěn, že je to zařízený resp.
rozhodnutý.
dle starosty se schválilo dobudování hřiště s 5% spoluúčastí obce
dle pana starosty opět proběhly 2 telefonáty na obec s nabídkou na prodej Luhu 200
Kč/m

