Zápis
z veřejné schůze obecního zastupitelstva obce Čenkovice dne 29.7.2013 od 18.00 hodin v
kanceláři na OÚ Čenkovice
Přítomni: dle prezenční listiny

Program:
1. Usnesení z minulé schůze
2. Prodej p.p.č. 408/8
3. Smlouva s Pardubickým krajem - POV
4. Oprava komunikací
5. Reklama hostince U Špičáků
6. Výběr. řízení na rekonstrukci komunikace
7. Rozšíření kanalizace
8. Žádost o prodej pozemku K. V.
9. Nákup pneumatik na has. auto
10. Mimořádné příspěvky DSO Orlicku
11. Webové stránky obce
1. Pana starosta přečetl usnesení z minulé schůze.
2. OZ všemi hlasy schválilo prodej části p.p.č. 408/8 cca 200 m2 za 5,- Kč/m2 panu L.A.
3. OZ všemi hlasy schválilo Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci POV
s Pardubickým krajem v částce 100.000,- Kč na opravu místních komunikací. OZ
schválilo rozpočtovou změnu č. 6
4. OZ všemi hlasy schválilo opravu místních komunikací – před čp. 123, před če. 95 a
oprava cesty pod lesem – vše dle finančních možností
5. Žádost majitele hostince U Špičáků v Bystřeci o umístění reklamy hostince v obci
Čenkovice. OZ schválilo všemi hlasy umístit reklamu v prostoru centrálního parkoviště –
dle ostatních reklam. Na reklamě by měla být vyznačena i trasa do Bystřece. Roční nájem
za reklamu činí 2.000,- Kč.
6. Obec provede výběrové řízení na rekonstrukci silnice od horské služby po trafačku
Sportes Svitavy. Výběrová komise bude ve složení celého zastupitelstva. Budou osloveny
4 firmy. Nabídky budou zasílat na obec do 16.9.2013 a výběrové řízení bude provedeno
do 30.9.2013. Na rekonstrukci jsme obdrželi dotaci z MAS Orlicka v částce 669.999,Kč.
7. Rozšíření kanalizace po čp 11 provede firma Vakstav. Přípojky si majitelé rekreačních
chat zaplatí sami. Majitelům s trvalým pobytem je zaplatí obec při provádění rozšíření
kanalizace. Kdo se nepřipojí bude si budoucí přípojku platit 50% z ceny přípojky.
8. Žádost pana K. V. na prodej části p.p.č. 315/1 cca 10 x 15 m. Pan K. dodá na obec
souhlasy sousedů a adresu budoucího majitele pozemku. Poté bude projednán záměr
obce.
9. OZ schválilo všemi hlasy koupit na hasičské auto 2 ks nových pneumatik v tomto roce a
v příštím roce koupit další 2 pneumatiky.
10. OZ všemi hlasy schválilo mimořádné členské příspěvky pro DSO Orlicko v letech 2013 –
2024.
11. OZ projednalo nabídku firmy Antee na výrobu nových webových stránek obce. OZ všemi
hlasy schválilo výrobu webových stránek v základní variantě.

Usnesení:
OZ schvaluje:
41/13 - prodej části p.p.č. 408/8 cca 200 m2 za 5,- Kč/m2 panu L. A.
42/13 - Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci POV s Pardubickým krajem
v částce 100.000,- Kč na opravu místních komunikací
43/13 – rozpočtovou změnu č. 6
44/13 – opravu místních komunikací – před čp. 123, před če. 95 a oprava cesty pod lesem –
vše dle finančních možností
45/13 – umístění reklamy hostince U Špičáků v prostoru centrálního parkoviště – dle
ostatních reklam. Na reklamě by měla být vyznačena i trasa do Bystřece. Roční
nájem za reklamu činí 2.000,- Kč.
46/13 - Výběrovou komisi na rekonstrukci komunikace ve složení celého zastupitelstva.
Budou osloveny 4 firmy. Nabídky budou zasílat na obec do 16.9.2013 a výběrové
řízení bude provedeno do 30.9.2013. Na rekonstrukci jsme obdrželi dotaci z MAS
Orlicka v částce 669.999,- Kč.
47/13 – Kanalizační přípojky si majitelé rekreačních chat zaplatí sami. Majitelům s trvalým
pobytem je zaplatí obec při provádění rozšíření kanalizace. Kdo se nepřipojí, bude si
budoucí přípojku platit 50% z ceny přípojky.
48/13 - nákup 2 ks nových pneumatik na hasičské auto v tomto roce a v příštím roce koupit
další 2 ks pneumatik
49/13 - mimořádné členské příspěvky pro DSO Orlicko v letech 2013 – 2024.
50/13 - výrobu webových stránek v základní variantě firmou Antee

OZ projednalo:
51/13 - Žádost pana K. V. a na prodej části p.p.č. 315/1 cca 10 x 15 m. Pan K. dodá na obec
souhlasy sousedů a adresu budoucího majitele pozemku
OZ zamítlo:
Schůze OZ byla ukončena v 18.55 hodin
Zapsala:

Ludmila Sojáková

Starosta:

Martin Betlach

Ověřovatelé: Milan Tlachač
Jan Langr
V Čenkovicích dne: 30.7.2013

