USNESENÍ
z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce ve Ktové konané dne 30. listopadu 2000.

přítomní členové ZO:
Marie Drašnarová, Olga Kopecká, Jana Vondráčková, Miroslav Kubíček, Vladimír Morávek,
Jaroslav Šperling
omluveni:
--nepřítomni:
Roman Štejfa
hosté:
Milouš Drbohlav

1. Paní starostka zahájila v 17 hod. schůzi, přečetla zápisy z minulých schůzí (16 a 17).
2. Paní starostka informovala o prodloužení vodovodu na Dlouhé Vsi k č.p. 77 a 38 (pan
Janda a Dr. Vaněk). Faktura bude hrazena z rozpočtu obce na rok 2001.
3. Pan Šperling informoval o nové společnosti "Odpady CZ". Paní starostka informovala o
Komunálních službách. Zastupitelstvo schválilo návrh cen za odvoz popelnic a souhlasí s
pronájmem jednoho kontejneru na sklo.
4. Cyklobus nutno podpořit pouze sponzorsky.
5. Obecní zastupitelstvo souhlasí s financováním mikulášské besídky pro děti v hodnotě
2.500,- Kč.
6. Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením pronájmu prodejny do 31.12.2001 za
stejných podmínek. Škodu za rozbitou výlohu v prodejně uhradí paní Fučíková a obec
společně, každý jednou polovinou.
7. Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy paní Kyselové o dva roky.
Nájemní smlouva manželům Hýblovým se prodlužuje o další rok.
8. Paní starostka předložila ZO připomínky a návrhy ke konceptu územního plánu.
Zastupitelstvo tyto návrhy a připomínky projednalo a doporučilo je zapracovat do
souborného stanoviska, to znamená že s požadavky a návrhy zastupitelstvo obce souhlasí.
9. Paní starostka přečetla podmínky nadace pana Horáčka. Byly vybrány tři akce:
parkoviště, hřiště a rekonstrukce školy. Na tento záměr bude zhotovena studie, která
bude předána panu Horáčkovi k posouzení.
10. Paní starostka informovala o cenách vodného. Cena vodného pro rok 2001 je stanovena
na 17,63 Kč.
11. Zastupitelstvo obce rozhodlo aby dárky pro jubilanty byly ve stejném rozsahu jako minulý
rok.
12. Zastupitelstvo obce souhlasí s pořízením bezpečnostních zámků pro OÚ.
13. Paní starostka předložila návrh na odepsání starého veř. osvětlení z důvodu rekonstrukce.
Zastupitelstvo s tímto souhlasí. O likvidaci starých osvětlovacích těles se rozhodne na
příštím zasedání.

Schůze byla ukončena v 18.30 hod.
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zapsal:
Jaroslav Šperling
ověřovatel č.1:
Jana Vondráčková
ověřovatel č.2:
Olga Kopecká
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