OBEC ÚHOŘILKA
Úhořilka 22, 582 53 pošta Štoky

ZÁPIS
ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE ÚHOŘILKA 5/2010
KONANÉ DNE 25.11.2010
Přítomni:
Zapisovatel:

Petr Honsa, Jaroslav Brodina, Jan Čipl, Radek Metal, Ladislav Vavroušek, Jana Kotnová, Jiří Honsa
Zastupitelstvo je usnášení schopné
Petr Honsa

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Brodina, Jan Čipl

Program jednání:
1. Projednání prodeje spoluvlastnického podílu LD ve Štokách, na p.č.24/11, 26/8 a 26/6 v k.ú. Pohled a bezúplatné
zřízení věcného břemene přístupu na komunikaci na p.č. 26/8.
2. Projednání koupě kontejnerů pro separovaný odpad.

Usnesení 5/2010:
Starosta obce přivítal přítomné zastupitele a přednesl navrhovaný program jednání. /Schůze se nezúčastnili žádní
hosté.
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo navrhovaný program jednání
1)
ZO Úhořilka schválilo prodej spoluvlastnického podílu LD ve Štokách, na p.č.24/11, 26/8 a 26/6 v k.ú.
Pohled a bezúplatné zřízení věcného břemene přístupu na komunikaci na p.č. 26/8./Pro schválení žádosti hlasovali
všichni přítomní zastupitelé./ Záměr Obce Úhořilka o prodeji id. 1/838 pozemků č.parc. 24/11, 26/6 a 26/8 v katastrálním
území Pohled byl zveřejněn od 1.11.2010 do 25.11.2010 dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění.
2)
ZO Úhořilka schválilo nákup kontejnerů pro separovaný odpad. /Pro schválení hlasovali všichni přítomní
zastupitelé. / Starosta předložil kalkulaci o výhodnosti investice. Celková cena kontejnerů je 51.236 Kč s DPH, což je
přibližně současná cena nájmu 4 kontejnerů na 4 roky. Přínosem investice je tedy:
•

Krátká doba návratnosti - 4 roky

•

Provedení kontejnerů na plasty s horním výsypem, které budou pro naši potřebu vhodnější, lze do nich ukládat
rychleji, bez nutnosti plnění přes úzké hrdlo a lze do nich ukládat i objemnější odpad.

•

Součet obsahu kontejnerů na plasty bude vyšší. Ušetříme tak za svoz a zároveň odpadnou problémy v letních
měsících s kapacitou kontejnerů mezi jednotlivými svozy.

•

Objem kontejnerů na papír a sklo bude rovněž větší.

Kontejnery budou zakoupeny od Technických služeb Havlíčkův Brod následovně:
a)

Kontejner na plast s horním výsypem o objemu 1.100l v hodnotě 7.980/kus – 2 ks. Celkem 15.960 Kč s DPH

b)

Kontejner na papír s dolním výsypem o objemu 2.500l 1 ks. v hodnotě 14.900 Kč s DPH

c)

Kontejner na sklo bílé s dolním výsypem o objemu 1.500l 1 ks. v hodnotě 10.188 Kč s DPH

d)

Kontejner na sklo barevné s dolním výsypem o objemu 1.500l 1 ks. v hodnotě 10.188 Kč s DPH

Ověřovatelé zápisu:
Jan Čipl ……………………………………………….
Jaroslav Brodina ……………………………………….

V Úhořilce dne 25.11.2010
Petr Honsa
starosta obce
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