Zápis z pracovní porady Zastupitelstva obce Zaječov
č. L2l2at6 ze L4.12.2O16 konané na OÚ v Zaječově
přítomni: l. Nezbedová, V. Havlík, P. Balý, lng. J. Hůrka, lng, M. Kaslová, M. Kořánová, P. Kratochvíl,
J. Stelšovský, D. Ungrová

1/ Zastupitelstvo obce se dnešníhodne zab,ývalo především materiály k programu veřejného
zasedání, které se bude konat z2.I2.za$.Starostka i místostarosta zodpovídali dotazy a reagovali na

připomínky.
jízdníchřádŮ.
2/ Starostka obdržela mail a několik telefonátů ťýkajícíse proběhlé změny vlakorných
Došlo k tomu, že vlaky odjíždějíze stanice v Hořovicích v době, kdy autobus do stanice přijíŽdÍ. Na
ředitelství ppoBo BUSU mi bylo řečeno, že onijízdní řád měnit nebudou. Změnu provedla Železnice a
jízdníchřádŮ
s nikým od autobusové dopravy to nekonzultovala. Případnézměny autobusorných
budou až v měsíci březnu.
3/ obec nechala provést zdravotním ústavem rozbory pitné vody. Oba rozbory jsou v naProstém

pořádku.

*i

4/ Starostku navštívilpan Ráček z AVE, podal stručnéinformace o dalŠÍmfungování firmy a skládkY
v Hořovicích. Z uvedeného vypl,ývá, že firma podražío 4ýo.
5/ Dalšínávštěvou u paní starostky byl lng. Badin a ekonomka z VAKu. Bylo nám oznámeno, Že
kanalizaci si přebírá od obce VAK Beroun od tJ.?a1r7. Hovoru byla přítomna i ÚČetní obce. Jednalo se
o převzetí veškených tiskopisů - seznam odběratelů vodného, stavy vodoměru k 31.12.2016 a ČÍsla
vodotněrů. Dále seznam připojených nemovitostí na kanalizaci. Každá nemovitost obdrŽÍOd VAKu
dopis a přihlášku odběratele. Tuto přihlášku musj vrátit vyplněnou na obeCní Úřad do 3a-L-2OL7 V případě nejasností se mohou občanéobracet ná'starostku nebo místostarostu.

6/ panmísto§tarosta přednesl informativní cenovou nabídku firmy ReGARDENS. Týkala se odstranění
náletových a starých {poškozených) dřevin na pozemcích při vjezdu do obce od Komárova, dále za
obecním úřadem a u kostela. Všichni souhlasí s tím, že obec se má udržovat ale bylo i několik
připomínek, proto se tímto bodem bude zastupitelswo zabrývat na dalŠÍpracovní poradě.
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§chůze byla ukončena v 18,10 hodin.

Zapsala: l. Nezbedová

