Zápis č.3/2019
ze schůze obecního zastupitelstva ve Vidově
konaného dne 7. května od 20:00 hod. v budově Spolkového domu
č.ev.309.
Celkový počet členů zastupitelstva: 9
Přítomno: 9

Omluveni: 0

Hosté: 19

Zasedání řídil starosta obce Ing. Tomáš Šedivý
Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Pověření kontrolního výboru kontrolou lesního hospodaření obce
Podání vysvětlení k odvolání předsedkyně školské a sociální komise
Bc. Kamily Lidralové a předsedy výběrové komise Lubomíra Bajera
Různé
Závěr

K bodu č.1 - Zahájení, schválení programu zasedání
Starosta Ing. Tomáš Šedivý přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a
seznámil zastupitele s programem zasedání. Oznámil přítomným, že ze
zasedání zastupitelstva bude pořizován audiozáznam pro zveřejnění. Vyzval
přítomné hosty, aby pokud nebudou chtít jmenováni v zápise, uvedly tuto
skutečnost na úvod svého příspěvku, či dotazu. Ověřovateli zápisu byli
jmenováni M. Dvořák a M. Makoč. Zapisovatelem byl jmenován Mgr.T.Hanus.
Starosta dává hlasovat o programu.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č.2 - Pověření kontrolního výboru kontrolou lesního
hospodaření obce
Předseda kontrolního výboru M.Dvořák navrhl provést kontrolu lesního
hospodaření v obecním lese ve spolupráci s nezávislým odborníkem na lesní
hospodářství. Místostarosta T. Hanus navrhuje přizvat ke kontrole i pana
Janečka, obecního lesního hospodáře.
Starosta dává hlasovat o pověření kontrolního výboru kontrolou lesního
hospodaření obce. Ke kontrole bude přizván i pan Janeček, lesní hospodář
obce, případně další odborník na lesní hospodaření. Termín pro provedení
kontroly je stanoven do dvou měsíců od předání podkladů od lesního
hospodáře obce pana Janečka.
Hlasováním schváleno.

Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č.3 - Podání vysvětlení k odvolání předsedkyně školské a
sociální komise Bc. Kamily Lidralové a předsedy výběrové
komise Lubomíra Bajera
Starosta obce Ing.T. Šedivý sdělil přítomným důvody, na základě kterých se
rozhodl odvolat předsedy dvou komisí starosty - předsedu výběrové komise
Lubomíra Bajera a předsedkyni školské a sociální komise Bc. Kamilu
Lidralovou. Oba odvolaní předsedové se ke svému odvolání vyjádřili.
Novou předsedkyní výběrové komise byla starostou jmenována Jana
Andrlová, DiS. Školská a sociální komise zůstane neobsazena. K řešení
konkrétních úkolů, či projektů budou pověřováni zastupitelstvem jednotliví
zastupitelé.
K bodu č.3 – Různé
Zatupitel Ing.J. Toncar informoval přítomné o záměru uspořádat pod
hlavičkou obce cyklovýlet podél Dunaje z Pasova do Lince. Cyklovýlet by se
uskutečnil v sobotu 1.6.2019. Obec zajistí dopravce, předpokládaná cena pro
účastníky je 150Kč/osoba.
Starosta dává hlasovat o uspořádání cyklovýletu podél Dunaje z Pasova do
Lince pod hlavičkou obce. Cyklovýlet se uskuteční v sobotu 1.6.2019. Obec
zajistí dopravce, cena pro účastníky je 150Kč/osoba. Více informací k výletu lze
najít na webu obce a facebooku.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

Starosta obce informoval přítomné o stavu uzavírek silnic v souvislosti se
stavbou dálnice D3. Na oba budované úseky zatím nabylo vydáno DIO, tudíž
není v současné době znám harmonogram uzavírek. V případě nových
informací budou tyto zveřejněny na webu obce, či ve Vidovském zpravodaji.
Host paní Kracíková informovala o popadaných stromech po větru v minulých
dnech.
Místostarosta T. Hanus informoval přítomné o:
 doplnění dvou žlutých kontejnerů na separaci plastů. Jeden byl umístěn k
panelovým domům, kde byl opakovaný problém s nepořádkem a druhý
ke staré bytovce, kde kontejner na plast chyběl,
 o akci „Ukliďme ČESKO“ - poděkování 38 zúčastněným, sebráno více než
700kg odpadu,
 poděkování A. Haines a všem co pomáhali s velikonoční výzdobu obce,
 ve stádiu realizace je oplocení plážového volejbalu,
 v běhu je povolovací řízení na instalaci radarů, výběr dodavatele
15.5.2019.

Usnesení:
č.18/19 – OZ schválilo pověření kontrolního výboru kontrolou lesního
hospodaření obce. Ke kontrole bude přizván i pan Janeček, lesní
hospodář obce, případně další odborník na lesní hospodaření. Termín
pro provedení kontroly je stanoven do dvou měsíců od předání
podkladů od lesního hospodáře obce pana Janečka.
č.19/19 – OZ schválilo uspořádání cyklovýletu podél Dunaje z Pasova do
Lince. Obec zajistí dopravce, cena pro účastníky je 150Kč/osoba.
K bodu č. 4 – Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva ukončil ve
21:44.

Starosta:

………..............……………................

Ověřovatel zápisu:

…………………...........................…...

Ověřovatel zápisu:

…………………...........................…...

Zapisovatel:

…………………...........................……

