Zápis z jednání zastupitelstva obce Kochánky.

Datum konání: 03.08. 2010
Přítomni: p. Krmenčík Milan, Ing. Sekerová Marcela, p. Koťátko Pavel, p. Jansa Pavel, p. Urban
Pavel, pí. Budková Hana
Omluveni:
Ověřovatel: p. Koťátko Pavel
Zapisovatel: p. Krmenčík Milan
Občané:
Program:
1. Žádost o posunutí autobusové zastávky.
2. Dotazník – dopravní výzkum.
3. Dotace na opravu vozidla.
4. Zásah JSDH.
5. Různé:
Nabídka – vnitřní předpisy.
Jubilanti.

1. Starosta informoval zastupitele o podané žádosti p. Romanem Haspeklem na posunutí autobusové
zastávky od domu č. p. 160, v Kateřinkách. Svůj požadavek zdůvodňuje znehodnocováním plotu a
to ostřikem bláta a soli z kaluží, které se tvoří před domem. Své tvrzení dokládá pořízenými
fotografiemi.
Zastupitelé tuto situaci projednali a následně konstatují, že autobusová zastávka v tomto místě
byla zřízena pro občany z této části obce již před cca 35 lety. Dle připojených fotografií je zřejmé,
že k situaci nánosu bláta dochází pouze při vydatném dešti a tato situace se bude opakovat ať je
zastávka zachována nebo není. Žádost proto vidí jako neopodstatněnou a následně ji zamítají.

2. Starosta informoval zastupitele o zaslaném dotazníku z Centra dopravního výzkumu, který má za
cíl zjistit, zda dopravní obslužnost odpovídá požadavkům občanů. Starosta předal dotazník
místostarostce, aby dotazník vyplnila.
Zastupitelé toto berou na vědomí.

3. Starosta informoval zastupitele o podané žádosti na Středočeský Fond podpory dobrovolných
hasičů a IZS, na opravu požárního vozidla A 31.1K-DA12. Tato žádost byla podána v prosinci
2009 a v červnu 2010, bylo na Krajském úřadu rozhodnuto, že obci bude poskytnuta dotace ve
výši 80 000,- Kč.
Toto vozidlo bylo získáno bezúplatně od Středočeského hasičského sboru, střediska Benátky nad
Jizerou.
Zastupitelé tuto informaci berou na vědomí a následně vydávají po projednání záležitosti Usnesení
zastupitelstva č. 5/2010.

4. Starosta informoval zastupitele o nedělním požáru č. p. 85. Na likvidaci tohoto požáru se podíleli i
členové obecní JSDH. V první řadě byli zodpovědní za dodávku vody a to čerpáním do cisteren na
stanovišti u Jizery. Po uhašení zbytku střechy – trámů se podíleli na vyhazování slámy z půdy a
jejím dohašování. Obec též měla za úkol zajistit pro všechny hasiče občerstvení – jídlo a pití.
Náklady na občerstvení byly ve výši 6 450,- Kč. K tomu se musí dál připočítat cena pohonných
hmot.
Zastupitelé tuto záležitost berou na vědomí a děkují členům JSDH i všem ostatním za splnění
povinností.

5. Různé:
- starosta informoval zastupitele o nabídce programu k zavedení vnitřních předpisů.
- starosta informoval zastupitele o jubilantech v tomto měsíci. Následně bylo určeno, kdo jménem
obce půjde gratulovat.
Zastupitelé toto berou na vědomí.

Veškeré bližší informace k jednotlivým bodům ze zápisu zasedání obecního zastupitelstva jsou k
dispozici na obecním úřadě.

Zapisovatel:

Krmenčík Milan
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Ověřovatel:

Koťátko Pavel

……………….………………

Starosta:

Krmenčík Milan

………………………………

Místostarostka

Sekerová Marcela

………………………………

