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Zápis 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Červená Třemešná, 

konaného dne 10.2.2015 

  

 

Přítomni: ing.Josef Bičiště, Miluše Bucharová, Zdeňka Jiřičková, Ludmila Švábenická, 
Ludmila Draštíková, Věra Fléglová 
Omluveni:Šeps František 
Veřejnost: Zástupci obyvatel Jahodné-Kulhánek Martin,Malý Vlastimil, Musil  Jan,     
Smolíková Věra,Wagenknecht  Jaroslav 
 
 
Starosta zahájil veřejné zasedání v 19hod, konstatoval, že je přítomno 6 členů ze 7 
členného zastupitelstva a tudíž ZO je usnášeníschopné. 
Zapisovatelem navrhl Janu Ohrádkovou a ověřovateli byli stanoveni  všichni členové 
zastupitelstva 
Schváleno 6 hlasy 
 
 
Program jednání 
 
1. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 
 
2. Jahodná  - projednání osvětlení a přístupové cesty k zastávce 
 
3. Povolení ke kácení stromu  
 
4. Nabídka půjček pro spoluobčany na r.2015 
 
5. Info o dětském hřišti 
 
6. Žádost o fin. příspěvek na repase požární cisterny pro SDH Miletín 
 
7. Členský příspěvek pro MAS  Podchlumí 
 
 
Navržený program byl doplněn o body: 
 
8. Vyúčtování příspěvků na neinvest.náklady škola – školka Miletín 
 
9. Uzavření  smlouvy s ČEZ 
 
10.Svoz biodpadu 
 
 
Navržený program byl schválen všemi 6 hlasy 
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Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
- zapisovatele a ověřovatele 
- program jednání 
 
1) Zastupitelstvo  obce odsouhlasilo Smlouvu o zajištění zpětného odběru  a využití    
   odpadů z obalů s firmou EKOKOM Pardubice. 
                            
                     Pro  6                          Proti 0                              Zdržel  0 
 
2) Zastupitelstvo obce projednalo žádost obyvatel Jahodné o přidání  osvětlení  
    s tímto závěrem:         
   Zastupitelstvo obce  rozhodlo po dohodě se zástupci obyvatel Jahodné projednat  
   Možnost zpevnění přístupové cesty s osvětlením a zjistit  možnosti s majitelem  
   sousedních pozemků. 
     

Pro   6                          Proti 0                                    Zdržel  0 
 
3a) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo  z důvodu bezpečnosti pokácení modřínu na    
      pozemku č. 247/1-majitel p. Naďa Trojanová.  
 

Pro   6                          Proti 0                                    Zdržel  0 
 

3b) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo z důvodu bezpečnosti pokácení  jívy  na    
      pozemku č. 297/1 – majitelé  Spáčil Martin a Spáčilová Renata. 
 
                     Pro  6                          Proti 0                                     Zdržel  0 
 
4) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo  poskytnutí půjček pro občany. Zájemci o půjčku    
 musí podat přihlášku  na obec.úřad nejpozději do 31.3.2015. Celková  částka  
     určená pro půjčky bude 300.000 Kč. 
 
                    Pro   6                          Proti 0                                    Zdržel  0 
 
  7) Zastupitelstvo  obce odsouhlasilo  příspěvek  ve výši 790.-Kč pro MAS  
      Podchlumí. 
     
                    Pro   6                         Proti  0                                     Zdržel   0 
 
 
9) Zastupitelstvo   obce  pověřuje starostu k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  
    s ČEZ. 
 
 
 
10) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo  svoz  biodpadu na skládku do Lískovic, 
      případně projednat s p. Hátlem v Miletínku. 
     
                 Pro   6                          Proti  0                                    Zdržel  0   
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Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 
 
5) Zastupitelstvo obce bylo  seznámeno s možnostmi vybavení  dětského hřiště. 
 
6) Zastupitelstvo obce  projednalo žádost Města Miletín o poskytnutí příspěvku na 
    repas has. cisterny s tím, že finanční příspěvek obec neposkytne, ale dá možnost 
    občanům obce přispět jednotlivě. Nabídku  zveřejní . 
 
8) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu Města Miletín o vyúčtování  příspěvků   
na  neinvestiční náklady  pro provoz školy a školky . 
 
    
Zápis byl vyhotoven dne: 16.2.2015                                        Zapisovatelka:           
                                                                                                  Ohrádková Jana 
 
 
 
 
Ověřovatelé:                                                             Starosta obce: ing.Josef Bičiště   
 
           
 

 

 


