Vyvěšeno dne:

12.07.2013

Sejmuto dne:

__________2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
zastupitelstva obce Božanov č. 17 ze dne 11. července 2013
========================================================
Místo konání: sál OD
Čas konání:
19.00 hodin
Čas ukončení: 21.05 hodin
Přítomní:

David Bažout, Ladislav Dub, Lukáš Hartwich, Martin Pipota, Josef Ptáček, Karel Rejchrt,
Jiří Sloupenský, Martin Špreňar
Omluven :
Jana Gagová
Neomluven : Hosté:
Dle presenční listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zahájení
došlá pošta
vývoj daňových příjmů v roce 2013
výstavba splaškové kanalizace v obci
změna územního plánu č.1
různé
závěr

1. Zahájení
a) volba návrhové komise ve složení pan Josef Ptáček, Martin Pipota a pan Jiří Sloupenský
Hlasování: pro navržené členy návrhové komise, pro všech 8 členů ZO
c) volba ověřovatelů zápisu a usnesení zastupitelstva - na návrh starosty obce byli zvolení
jako ověřovatelé pan Josef Ptáček a Ing. Lukáš Hartwich.
Hlasování: pro návrh ověřovatelů zápisu, pro všech 8 členů ZO
d) schválení programu jednání ZO. ZO schválilo program jednání ZO.
Hlasování: pro návrh programu všech 8 členů ZO
2. Došlá pošta
Obecní zastupitelstvo se seznámilo:
− s informací o pořádání přeshraničních cyklistických závodů Gminou Radków, které se uskuteční
10.8.2013. Trasa závodu povede od středu obce na horní část obce a ve Studené vodě
− s informací o neprovedení zápisu v katastru nemovitostí na historický majetek obce Katastrálním úřadem
v Náchodě
− s žádostí TJ Sokol Hejtmánkovice o dar na pořádání cyklistického maratonu horských kol OKOLO
BROUMOVSKA. ZO schválilo dar ve výši 5 000,- Kč. Hlasování: pro poskytnutí daru ve výši 5 000,Kč na pořádání cyklistického maratonu horských kol OKOLO BROUMOVSKA všech 8 členů ZO
− s návrhem Koordinační dohody o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při
zabezpečení veřejného pořádku od Policie ČR. ZO uzavření Koordinační dohody schválilo. Hlasování:
uzavření Koordinační dohody s Policií ČR všech 8 členů ZO
− s dodatkem č.1 nájemní smlouvy č.27N12/13 od Pozemkového úřadu. ZO schválilo dodatek č.1 nájemní
smlouvy. Hlasování: pro schválení dodatku č.1 nájemní smlouvy č. 27N12/13 s Pozemkovým
úřadem ČR všech 8 členů ZO
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− žádostí o odprodej pozemku p.č. 145 v k.ú. Božanov ve vlastnictví obce Božanov, od Daniela Gago,
Martínkovice 260. ZO schválilo záměr prodeje pozemku č.p. 145. Hlasování: pro schválení záměru
prodeje pozemku p.č. 145 v k.ú. Božanov všech 8 členů ZO
− s žádostí o příspěvek na vypracování žádosti o dotaci na opravu kostelů Broumovska od Římskokatolické
farnosti – Děkanství Broumov. ZO příspěvek neschválilo. Hlasování: pro neposkytnutí příspěvku na
vypracování žádosti o dotaci na opravu kostelů Broumovska od Římskokatolické farnosti –
Děkanství Broumov 7 členů ZO, jeden člen ZO se zdržel hlasování
− s žádostí o prodej pozemku p.č. 2688/11 v k.ú. Božanov od pana Tomáše Davida. ZO schválilo prodej
pozemku p.č. 2688/11 v k.ú. Božanov panu Tomáši Davidovi. Hlasování: pro schválení prodeje
pozemku p.č. 2688/11 v k.ú. Božanov panu Tomáši Davidovi všech 8 členů ZO
− s žádostí o odkoupení části parcel č.p. 2688/13 a parcely č.p. 2742 od manželů Dlabačových. ZO záměr
prodeje neschválilo a doporučilo pronájem těchto parcel s předkupním právem. Hlasování: pro
neschválení záměru prodeje p.p.č. 2688/13 a 2742 všech 8 členů ZO. Hlasování pro pronájem části
parcely č. 2688/13 a parcely 2742 s předkupním právem manželům Dlabačovým 7 členů ZO jeden
člen ZO byl proti
3. Vývoj daňových příjmů v roce 2013
Starosta obce seznámil ZO s vývojem daňových příjmů za období leden až červen. Daňové příjmy se
vyvíjejí v souladu se schváleným rozpočtem.
4. Výstavba splaškové kanalizace v obci
Starosta obce seznámil ZO s postupem prací při výstavbě splaškové kanalizace ve středu obce.
5. Změna územního plánu č.1
Starosta obce předložil ZO návrh na aktualizaci způsobu řešení odpadních vod v centrální části obce.
ZO souhlasí s aktualizaci způsobu řešení odpadních vod v centrální části obce a souhlasí s využitím
pozemku p.p.č. 83 pro tento účel.
Hlasování: pro schválení aktualizace způsobu řešení odpadních vod v centrální části obce a
souhlasí s využitím pozemku p.p.č. 83 pro tento účel všech 8 členů ZO
12. Různé
−

starosta obce informoval ZO o Malém letním dovádění, kterého se zúčastnilo družstvo Božanova a
poděkoval všem soutěžícím za jejich reprezentaci obce

13. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným občanům za jejich účast na jednání a jednání prohlásil za
ukončené.

V Božanově dne 11. července 2013
starosta obce Božanov
Karel Rejchrt
Ověřovatelé:

….....................................
.…....................................
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Usnesení č. 17 zasedání zastupitelstva obce Božanov
ze dne 11. července 2013
Zastupitelstvo obce Božanov.
I. Bere na vědomí :
(1)
(2)
II. Neschvaluje:
(1) příspěvku na vypracování žádosti o dotaci na opravu kostelů Broumovska od Římskokatolické
farnosti – Děkanství Broumov
(2) záměr prodeje p.p.č. 2688/13 a 2742
III. Schvaluje :
(1) ověřovatele zápisu pana Josefa Ptáčka a Ing. Lukáše Hartwicha
(2) návrhovou komisi ve složení: pan Josef Ptáček, Martin Pipota a pan Jiří Sloupenský
(3) program zasedání zastupitelstva obce
(4) poskytnutí daru ve výši 5 000,- Kč na pořádání cyklistického maratonu horských kol OKOLO
BROUMOVSKA
(5) uzavření Koordinační dohody s Policií ČR
(6) dodatek č.1 nájemní smlouvy č. 27N12/13 s Pozemkovým úřadem ČR
(7) záměr prodeje pozemku p.č. 145 v k.ú. Božanov
(8) prodej pozemku p.č. 2688/11 v k.ú. Božanov panu Tomáši Davidovi
(9) pronájem části parcely č. 2688/13 a parcely 2742 s předkupním právem manželům Dlabačovým
(10) aktualizaci způsobu řešení odpadních vod v centrální části obce a souhlasí s využitím pozemku
p.p.č. 83 pro tento účel

IV. Ukládá :
(1)
(2)
Dne 16. května 2013
Karel Rejchrt
starosta obce Božanov
Ověřovatelé:

…...........................................
…...........................................
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