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ZÁPIS
z veřejné schůze Třemošnice konané v sobotu 19. prosince 2015 od 18.00 hod.
Přítomni: Ing. Marek Škvor, Mgr. Pavel Zeman, Daniela Beranová a Ing. Veronika Floriánová –
členové zastupitelstva
Marie Smítková, Milan Mecka, Ing. František Škvor, Ing. Petr Šebesta
+ 20 občanů
1. Schůzi zahájila a řídila předsedkyně osadního výboru Marie Smítková.
2. Informace ze zasedání zastupitelstva obecního úřadu přednesl starosta Ing. Marek Škvor.
Seznámil nás:
Bylo schváleno ponechání místního poplatku za sběr, třídění a odvoz
komunálního odpadu ve výši 600Kč za trvale hlášenou osobu nebo rekreační
objekt.
Byl schválen návrh dohod o podmínkách odstranění dřevin rostoucích mimo les
na pozemcích p. č. 948/5 a 1234 v k. ú. Třemošnice.
Byli schváleni dodavatelé služeb pro zajištění zimní údržby místních komunikací
pro zimní sezónu 2015/16 - SZPV Ostředek a. s. pro Ostředek, Mžížovice a
Bělčice a p. Fr. Polesný pro Třemošnici.
Byl obnoven provoz obecní knihovny (6. října).
Byl schválen návrh rozpočtu obce Ostředek na rok 2016 jako schodkový.
Bylo schváleno podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu „Obnova místních
komunikací“ na cestu u Luzumů v Třemošnici.
V pondělí 7. prosince rezignovala paní A. Škvorová, Dis. na mandát zastupitele.
3. Oprava kanálu pod silnicí –
-

Proběhla prohlídka propustku projektantem ing. Drahorádem. Na základě výsledku byla
uzavřena místní komunikace u autobusové zastávky v místě, kde je kanál porušen.
Oprava se bude provádět na jaře 2016. V lednu proběhne ještě schůzka se zástupci
KSUS Benešov o možné participaci.

4. Statické posouzení bývalé školy –
-

Všechny přítomné informovala Ing. Floriánová se zprávou o detailním statickém
posouzení budovy.
Bylo navrženo: - budovu zbourat
- budovu prodat
- budovu opravit.

Většina přítomných hlasovala pro opravu budovy. Je tedy nutné najít vhodný dotační
záměr (školka,muzeum atd.) a připravit projekt.

5. Diskuse –
Pí Krosnářová – Jak je to s popelnicí na bioodpad? Může se uklidit?
Proč nyní AVE vyváží jen jednu popelnici na PVC?
Odpady má na starosti Ing. Floriánová.
Popelnici na bio-odpad neuklízet. Až bude plná, lze objednat mimořádný
svoz u poskytovatele služby (Technické služby Benešov).
Jak je to s odvozem popelnic na plasty prověří u poskytovatele (AVE
Čáslav) Ing. Floriánová.
Pí Waigertová – v Třemošnici jsou celkem 4 obecní studny (jedna je ještě pod starou
školou). Bylo by dobré opravit, vyčistit a nechat udělat rozbor vody u všech
4 studní.
Na jaře necháme studně opravit a označíme studně, zda je voda pitná nebo
užitková.
Pí Mecková – v zatáčce u pí Luschkové až k mostku bývá často námraza. Nebylo by
možné označit tento úsek značkou „Nebezpečí námrazy“?
Dáme dotaz na SÚS.
p. Lůzum - Nebylo by možné nad Třemošnicí vysadit třešně?
Nahoře na Hůrce na silnici k Ostředku jsou mladé lípy postižené
škůdcem.
Pokud se vysazují ovocné stromy, musí se zjistit majitel pozemku.
Prověříme to, a pokud nebude problém, mohly by se tam vysadit stromky
na jaře od ŘSD.
Ing. Floriánová – v sobotu 30. ledna 2016 od 15.00 hodin proběhne v Třemošnici
v budově bývalého obchodu prodej známek na popelnice.

6. Závěr –
Schůzi ukončila předsedkyně osadního výboru s tím, že další veřejná schůze se bude
konat koncem března 2016.

Zapsala: Marie Smítková

