USNESENÍ
z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce ve Ktové konané dne 17.7.2001.

přítomní členové ZO:
Marie Drašnarová, Jana Vondráčková, Olga Kopecká, Miloslav Kubíček, Vladimír Morávek,
Jaroslav Šperling
omluveni:
--nepřítomni:
Roman Štejfa
hosté:
Josef Sýkora, Petr Hýbl, Libor Kysela, Milouš Drbohlav, Helena Kopecká, Božena Morávková,
Jana Morávková

1. Paní starostka zahájila zasedání v 19 hod. a přečetla zápis z minulého zasedání. Se
zápisem OZ souhlasí.
2. Paní starostka stanovila ověřovatele zápisu pana Vladimíra Morávka a paní Olgu
Kopeckou.
3. Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok
2000 provedenou Okresním úřadem v Semilech.
4. Paní starostka doplnila členy finančního a kontrolního výboru: finanční výbor - předseda
Miloslav Kubíček, členové Milouš Drbohlav a Renata Kopecká; kontrolní výbor - předseda
Vladimír Morávek, členové Olga Kopecká a Petr Hýbl.
5. Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby po provedení nutných formalit byla prodána
parcela č. 173 v KÚ Ktová panu Peckovi dle dohody, minimálně za odhadní cenu.
6. Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby paní starostka objednala 6 fůr kamene. S občany,
kteří cestu potřebují, bude sepsána dohoda o tom, že si kámen rozhrnou. V případě
nesouhlasu s těmito podmínkami se dovoz kamene neuskuteční.
7. Paní starostka podala informaci o znečištění kontejneru na sklo. Do kontejneru na sklo
patří pouze sklo (bez plechových uzávěrů a korkových zátek). Nepatří zde odkládat
porcelán, keramiku, výrobky z plexiskla a v žádném případě směsný komunální odpad. V
případě, že by se tato situace znovu opakovala, bude zastupitelstvo obce nuceno změnit
vyhlášku o odpadech. V tom případě by obec přešla na placení za odpad na hlavu podle
počtu obyvatel, což činí 250,- Kč na jednoho obyvatele ročně.
8. Pan Libor Kysela slíbil, že poseká bezúplatně okraje u cesty na Dlouhou Ves.
9. Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem 500,- Kč pro Centrum služeb pro zdravotně
postižené v Semilech.
10. Zastupitelstvo obce rozhodlo přidělit obecní byt v č.p. 106 manželům Kyselovým. Nájem
bude vypočítán dle zákona tj. 14,63 Kč/m2. Zastupitelstvo obce souhlasí,aby si pan Kysela
přestěhoval garáž k č.p. 106.
11. Paní starostka seznámila zastupitelstvo obce a všechny přítomné se Souborným
stanoviskem ÚPSÚ Ktová, se změnami a návrhy. Souborné stanovisko bylo jednohlasně
schváleno zastupitelstvem obce.

Schůze byla skončena v 21.05 hod.
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zapsal:
Jaroslav Šperling
ověřovatel č.1:
Vladimír Morávek
ověřovatel č.2:
Olga Kopecká
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