Zápis z veřejnéhozasedánízastupitelstvadne

31.3.2010

Lucký
Přítomni:Dyntar, Barochova,Nedvěd, Dvořaková, krg. Švůger,
ověřovatel: Barochová.Nedvěd
Zapisovatel:Lucký
Program:
1)Zahájení
2) a)PronájemprostorPekla:
s tím,želx za měsíc
NavrŽenHmčiarza30,-Kč/m čtv./měsíc
PřihlašeniÍři zÍqernci.
zajistíakci pro starší
oběany.Provoz omezendo 22.00hodin a zajistíprovoz při dalšíchakcí
pořádanýchv sokolovně.
p. Cemý: ze sokolajsme posílalidopisna obecohledněsokolor,rry,
sokolovnanení
jasnáco se ýče obcea obecby nemělaPeklo pronajím
at,nežse vyjasnítatosituace.
odložit.Vyjádřeníobcesokol neobdržel.
Doporučuje
p. Dyrrtar:Dopis je připraven'neního komupředat.Starostasokolanefi.rnguje.
Dále Ýysvětlil'žedopis se ýkal ýíčenízávadna
SmlouvaumoŽňujePeklo pronajmout.
již
při
předaní
dalšíschůzkuze sokolem.
které
byly
sokolovny
obci.Doporučuje
sokolovně,
Hlasování
k bodua): 6-0.0
prostorypro SDH(
b) Pronájemnebýoých prostorv čp.131.Zastupitelswodoporučuje
šatna)a pro pí'Vajnarovoupro keramicý kouŽek.
k bodub) : 6-0.0
Hlasovrfuií
guÍtžové
stánípro
c) Pronájemnebýoých prostorna Lauře po p. Proškovi.Doporučeno
SDH Rlmholec.
Hlasovaník boduc): 6.0.0

pro NovéStrďecí
3) Příspěvekzdravotněpostiženým
oběanůz Rynholce 18.Návrh oZ je 250k{ na osobuz penězkultumíkomíse
Hlasovaní:6-0-0
4) Návrh opatřeníprovozu mateřskéškoly

-/,-

čtel".Ísledek
kontrolyv MŠkontrolníkomisíajejí návrhyna opatření
Ing.Švůger:
Dyrrtar:S většinounávrhůna opatřeníneníproblém.Vysvětlil' žesnadvšenebudetak
Jinak nemás věcíproblém
špatné.
Dvořáková:Bylajsem přítomnapři konhole,ale zápis jsan nepodepsďa.K tomuto
jsemjsem se písemněvyjáďila. Ředitelkasi měla šetřitpenízena elektřinua nemohlaje
tudížutrácet.Nevěděla co můžena co použít.
Drábek:chtěloby, abyoZ si pozvalomami4kyna pracovníporadu
Hlasování3 .1 .1 ( protiDvořáková,
navrhujerealizovatnávrhyopatření.
Ing.Švůger
zdrŽelBarochová)
s provozem
Dále navrhujevyzvatk rezignaciředitelkuMŠna základěnespokojenosti
: Hlasování: 3-3.0( proti Dyntar,Bmochová,Dvořaková)
Dále oZ navrhujepozvatrodiěena pracovníporadu'Hlasovaní6-0-0
vozíkupro SDH Řevničov
5) Prodejpřívěsného
Pořizovacícenabyla 5'000,.Kč.Prodejnícena2500,-Kě.
Hlasovaní: 6-0-0
6) Prodej pozemků
P. Florian a Hlahovsli' žádosto pozemek1 m čtv.pod uzávěremplynu.oZ navrhuje
spojenýchnakladůs toutorealizacíobci.
100Kč za 1 m čtv.plus nráhrada
7) ýběrovéřízení:Homická ulice:
PředloŽenooZ ěástka:8.057.054Kčbez DPH - Silnice Slanýbyla vybranajako
nejýhodnějšínabídka.Vybúno komisí.Bude na akci ěerpanadotace.Termínsplněn 03 06/2010.Je domluvenodle dotacído konceroku 2010'
Hlasoválrí:5 .0 -1 ( zdrželŠluger)
8) dodateks ÍirmouFisa ( bytoý dům)
- termínplnění do 06i2010( navícnádvoří,parkoviště'apod)
- sleva100.000'-Kč
- cena se nalyšujez důvodůzměny DPH
. nav..Íšení
ceny o kuch;rrě
- změnaumístění
parkoviště
Kč
cenase nalyšujece1kověo 4.158.915'Celková cena44.033.406Kě s DPH.
Hlasovaní:6-0-0

-3převodpozemkuč.980/14do vlastnictvíobce
9) bezúplatný
71ó m čtv.k dokoněeníkomrrnikace
Hlasování:
6-0-0
10)informacek výstavbě sportorrrrího
meálu TJ Barrík
Dyntar:Před rokem zírnérdo 25 mil. Kč odsoúlasen.Vyhrala ťrrmaEnvos kolem 20
osvětlení,sportovníareál,
mil. Kč.Došlo k naýšení o umělý trávník,z dtlvoduzav|ažování,
terérrrrí
úpravy.Dnes je dohodnutácena 1' etapykolem 24 mil. Kě do 04/2010.Dáe bude
potřebaoplocení,obslužnákomunikace,opěmá zeď na sevemístraně'kabiny' multifunkční
hřiště.Doporučil'aby byl změněnpůvodní
návrhdo 25 mi|Kč naztrněr do 45 mil. Kč.
DrábekMichal: lysvětluje lybudovariíkabinza 12 mil Kě' kde budeposilovn4 sauna
aryužiti pro veřejnost
Cemý: poslouchám a ztvrdnul jsem, mnějste nechtěli dát 7 metrakůpšenice
KešnerTomaš:Mně to nevadí,aťse staví
Civin.,Ie zaŽádÍnoo dotace
Drábek:19 mil. bymohlo bý z dotací
Hlasovrání
o záměru:5-0-1( Luc\ý)
11)Diskuze
pročto nedostalfinarrční
Do obcepřišlastudieCPM od Jt]Dr. Čemého'
Slapnička:
ýbor
Dyntar:Vysvětluje situaci ohledněCPM. studii předal oZ a lidem od kteýh chtěl
slyšetnazora panuHďadovi' Čekána q'jádřenípanaHalady'
ověřovatelé: (

'fli

lli

VA

pí'Barochová

p. Nedvěd

Usneseníč.l/20l0
z veřeinéhozasedáníobecníhozastupitelstvadne 31.3.2010

Zastupite|éobce schva|ují:
1.

pronájem nebytových prostor - PEKLA - pro pana lvana
Hrnčiara, bytem Rynho|ec 3ól, za cenu 30 Kč/m2lměs., za
podmínky, že min. 1x za měsíc uspořádá ku|turní akci
s hudební produkcí pro staršíobčany,bude zajišťovatprovoz
všech společenských akcích pořádaných
zaíízení při
v soko|ovně a provoz zaÍízení bude ve všední dny po - pá
ukončenve 22 hodin

,,

uvo|něnéprostory v přízemí čp. 131 budou využíványobcí pro
zájmovou činnost,v místnostisousedícíse zbrojnicí SDH bude
zÍízenašatna pro potřebu SDH Rynho|ec

3.

uvolněnou garáž Na Lauře bude pro potřebu garážování
techniky využívatSDH Rynholec

4.

příspěvek pro Svaz zdravotně postižených Rakovník - zák|adní
organizace Nové Strašecí' ve qýši 250 Kč/osoban tj. ce|kem
4.500'. Kč
opatření k provozu mateřskéško|y_ pří|ohač.1

6.

prodej přívěsného vozíku (stříkačky) PPS 12 pro
dobrovo|ných hasičůŘevničov za cenu 2.500,-Kč

1

prodej zastavěného pozemku o výměře 1 m2 pod HUP na
pozemku č. 7|6 v k.ú. Rynholec pro pana Arnošta Floriána za
cenu l00 Kčlm2 a l m2 pod HUP na pozemku č. 381/1 v k.ú.
Rynho|ec pro pana Jindřicha Lahovského za cenu 100Kč/m2veškerénák|ady spojenés prodejem hradí kupující

8.

výběrové Íízenína ce|kovou rekonstrukci Hornické u|ice - fi.
SILNICE Slaný spo|. s.r.o.' za cenu 8.057.054'-Kč bez DPH'
s termínem plnění d|e potřeb investora

9.

dodatek č.2 ke smlouvě na stavbu bytového domu s fi. FISA
s.r.o. _ změna termínu dokončenístavbv do 30.6.2010a změna

Sbor

ceny stavby.zdůvodu navýšení DPE' přidání z1
kuchyňslcých linek a změna umístěnía velikosti parkoviště

ks

p.č. 9E0/14 v lcú. Rynholeg o
výměře 7|6 m2, od wadishva a Zdeňka Jelínka pro obec
Rynholec (geom.plán č.52749nw9)

10. bezúp|atný převod pozemku

1 1 . změnu záměru invecÚice do sportovního areálu TJ Baník na
hodnotu do 45 mi|. Kč

t/t

LIL
starosta obce

ověřovatelé:

vyvěšenodne:

Proeram veřeinéhozasedáníob€cního zastupite|stvadne 31.3.2010
zahájení
kontrola usneseníz 28.12.2009
pronájem PEKLA a přízemníchprostor v čp.131
příspěvekpro Svaz zdravotně postřených Rakovník- zák|adní
organizaceNovéStrašecí
5)
opatřeník provozu mateřskéško|y
prodej přívěsnéhovozíku(stříkačky)PPs 12
ó)
7)
výběrovéYuenína rekonstrukci Hornické ulice
8)
dodatek č.2ke smlouvě na stavbu bytovéhodomu s fi. FISA s.r.o.
9)
bezúplatnýpřevod pozemku od Vladis|ava a Zdeňka Je|ínkapro
obec
10) informace ke stavbě sportovníhoareálu TJ Baník
1r) různé
12\ diskuse

1)
2\
3)
4)

Zapisovate|:

Jiff Luc|cý

Ověřovate|é:

Irena Barochová
Pavel xeovto
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