Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce dne 29. 10. 2012

Přítomni: dle prezenční listiny
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 2.
2. Odpuštění poplatku za likvidaci komunálního odpadu Svatopluku Gelovi za období
leden-červenec 2012.
3. Dočasné složení palivového dřeva J. Gely na obecním pozemku.
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí:
1. Přidělení dotace na opravu chodníků a okolí kaple ve výši 247 tisíc Kč.
2. Prodej obecní buňky za 12 tisíc Kč.
3. Informaci o kontrole HZS.
4. Informaci o průběhu řešení reklamace bouracích prací na čp. 8.
5. Informaci o uzavření smlouvy o dotaci s obcí Radslavice ve výši 150 tisíc Kč na
výstavbu cyklostezky Radslavice-Grymov.

Ing. Ladislav Ptáček
místostarosta obce

Magda Holá
starostka obce

Jednání zastupitelstva obce Grymov dne 29. 10. 2012
Přítomní: Marta Ryšánková, Dagmar Kučerová, Magda Holá, Ladislav Ptáček
Hosté: dle prezenční listiny
1. Rozpočtové opatření č. 2
Starostka obce informovala o provedení rozpočtového opatření č. 2. Do příjmů bylo zahrnuto
22 tisíc Kč na volby a do výdajů náklady na opravu chodníků, rozbory vody, refundace mzdy
starostky obce, materiál, plyn, telefony a volby. Schváleno 4:0:0.
2. Dotace na opravu chodníku
Starostka informovala o tom, že obci byla přidělena dotace na opravu chodníků a úpravu okolí
kaple z programu Leader ve výši 247 tisíc Kč, která pokryje 80 % nákladů. Zbytek uhradí ze
svého rozpočtu obec. Termín realizace akce je do 10. června 2013
3. Prodej obecní buňky
Buňka, kterou obec nabídla k odprodeji občanům, byla prodána za 12 tisíc Kč.
4. Kontrola z HZS
Starostka informovala o průběhu kontroly obecní hasičské jednotky provedené zástupcem
HZS. Pro zachování jednotky je nutné zajistit proškolení 2 velitelů, 2 strojníků a předložit
doklady o zdravotní způsobilosti členů.
5. Jednání DSO Mikroregion Pobečví
Starostka informovala o průběhu jednání v Mikroregionu Pobečví související s přistoupením
dalšího mikroregionu do MAS. Jednání budou pokračovat 15. 11. 2012.
6. Telefony
Starostka informovala o zvýšených nákladech za telefony v souvislosti s řešením
opatrovnictví S. Gely, řešením reklamace bouracích prací na čp. 8 a další agendy obce. Dále
informovala o návrhu na úsporu výše poplatků, kterou nabízí zprostředkovatel p. Lakomý.
Negativně se na jejich výši projevuje hlavně internetové připojení povinně zřízené v rámci
projektu Czechpoint, které obec nevyužívá. Zastupitelé se dohodli, že toto připojení zruší a
pověřili starostku jednáním s telefonním operátorem o výhodnějším tarifu.
7. Reklamace bouracích prací na čp. 8
Starostka obce informovala o tom, že firma Pahamont, a její zástupce Ing. Aleš Haminger
nereagují na telefonické výzvy k dokončení opravy bouracích prací a celá záležitost tak
zůstává nedořešena.
8. Různé
a. Odpuštění poplatku za komunální odpad
Starostka obce navrhla, aby byl nesvéprávnému S. Gelovi, jehož opatrovníkem byla
ustanovena obec, odpuštěn dlužný poplatek za likvidaci komunálního odpadu od ledna do
července 2012. Schváleno 4:0:0.
b. Volby
Starostka obce informovala o průběhu voleb do zastupitelstva Olomouckého kraje. Zvítězila
ČSSD před ODS. Dále navrhla, aby v případě, že z obce projeví více občanů zájem o členství
ve volební komisi, byli vybráni losem.
c. Smlouva o dotaci na cyklostezku
Starostka obce informovala o uzavření smlouvy s obcí Radslavice o poskytnutí dotace ve výši
150 tisíc Kč na výstavbu cyklostezky Radslavice-Grymov.
d. Beseda s důchodci
Starostka obce informovala o termínu tradiční besedy s důchodci, které se uskuteční 22.
Listopadu od 16 hodin.
e. Řešení faktury č. 6/2011
Na základě usnesení z 31. 8. 2009 obec připraví návrh smlouvy o uhrazení podílu na
nákladech na pořízení změny územního plánu. Návrh bude následně projednán s Ing. Kučou.

Dalším jednáním v této záležitosti zastupitelstvo pověřilo členku zastupitelstva obce Dagmar
Kučerovou.
f. Deratizace
Občané upozornili na zvýšený výskyt potkanů v obci. Zastupitelstvo pověřilo starostku, aby
projednala možnosti řešení s odbornou firmou.
g. Složení dřeva
Jiří Gela požádal o možnost dočasně složit palivové dřevo na obecním pozemku za účelem
jeho zpracování. Zastupitelstvo souhlasilo 4:0:0.

Zapsal: L. Ptáček

Ověřil:

