Zápis
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Ponědrážka
dne 19.1.2022
Místo konání: budova obecního úřadu
Zahájení:18.00 hod.
Přítomni: MVDr. Vobr Jiří, Ing. Švarc Jiří, Jindra Jan, Děkan Jaroslav, Ing. Hlivka –Pirasová,
Zedník Petr
Omluveni: Jana Nováková
Ověřovatelé zápisu : Ing. Hlivka, Pirasová, Petr Zedník
Zapisovatel: Jana Strouhová

Starosta obce pan Jiří Vobr přivítal přítomné zastupitele, zkonstatoval, že je přítomno 6 členů
zastupitelstva obce a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Poté byl přečten návrh programu
zasedání. Hlasování: 6/0/0
Kontrolou zápisu z minulého zasedání bylo zjištěno důsledné plnění usnesení zastupitelstva obce.

Program zasedání:
1. Problematika odpadového hospodářství – poplatky
2. Příspěvek LSPP
3. Návrhy projektů pro rok 2022
4. Zpráva finančního výboru
4. Pošta, různé
Usnesení č. 1/2022:
1. Zastupitelstvo obce se usneslo přispět každému občanu obce Ponědrážka , který zde má
trvalý pobyt peněžním darem ve výši 200 Kč. Dar ve výši 200 Kč bude vyplacen na základě
úhrady poplatku za komunální odpad.
Pro podnikající fyzické a právnické osoby budou připraveny smlouvy o likvidaci odpadu.
Hlasování: 6/0/0
2. Zastupitelstvo obce se usneslo vyhovět žádosti LSPP Třeboň se žádostí o peněžní dar ve
výši 13 Kč na 1 obyvatele – tj. 1 053,00 Kč .
Hlasování: 6/0/0

3. Starosta obce vyslovil návrh na vybudování nového bytu z půdních prostor nad obecním
úřadem, na který by byla možnost čerpat dotaci. Zároveň by bylo vhodné řešit vytápění a
spotřebu el. energie solárními panely na střeše obecního úřadu a tepelným čerpadlem.
Na tyto akce budou hledány možnosti dotace. Dále trvá návrh na úpravu chodníků ,
oprava autobusové zastávky a veřejného prostranství celkem.

4. Zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisem finančního výboru.
5. Hajný Jedlička zve zastupitele na prohlídku lesa, aby bylo zastupitelstvo seznámeno
s postupem prací v lese. Zastupitelé nabídku přijímají a navrhli termín 28.1.2022 v 9
hodin dopoledne.

Konec zasedání: 19.50

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Hlivka Pirasová

……………………………………………..

Petr Zedník

……………………………………………..

Zapsala:

Jana Strouhová

……………………………………………..

MVDr. Jiří Vobr

starosta obce

…………………………………………….

