Zápis z porady starosty se zastupiteli městyse Choltice
Datum: 29. 1. 2018

Porada 2/2018

Přítomní:

P-přítomni, N-nepřítomni, O-omluveni

Augustinová Jana (Aug) O
Čermák Jan (Čer)
P
Fižová Marie Ing. (FižM) P

Starosta:

Bolek Tomáš Mgr. (Bol) P

Místostarosta:

Pavlík Jan Mgr. (Pav)

Fižová Vendula (FižV) P
Havlík Rud. Ing. (Hav) P
Horák M. Ing. (Hor) P

P
Málek Jan Ing. (Mál) P
Minařík David (Min) P
Urbanová Olga (Urb) P

Program jednání:
___________________________________________________________________________________
1. Plán porad a zasedání
2. Připomínky zastupitelů
3. Žádost o vyjádření ke sjezdu pro RD v ul. Nádražní p.č. 645/1
4. Výpůjčka části pozemku p.č. 42 v k.ú. Choltice pro spolek Další cesta, z.s.
5. Mapování intravilánu
6. Žádost o koupi pozemku p.č. 954/10 v k.ú. Choltice
7. Vlajka pro Tibet
8. Rozpočtové opatření č. 1/2018
9. Informace o choltickém bufetu
10. Zpráva stavební komise
11. Tříkrálová sbírka

Průběh jednání a závěry:
Ad 1. Plán porad a zasedání
29. 1. 2018 – 1. zasedání zastupitelstva (úřad)
12. 2. 2018 – pracovní porada zastupitelů
19. 2. 2018 – pracovní porada zastupitelů
5. 3. 2018 – 2. zasedání zastupitelstva (původně 26. 2.)
19. 3. 2018 – pracovní porada zastupitelů (původně 12. 3.)
26. 3. 2018 – pracovní porada zastupitelů

Ad. 2. Připomínky zastupitelů
Bez připomínek.
Ad. 3 Žádost o vyjádření ke sjezdu pro RD v ul. Nádražní p.č. 645/1
Jedná se o pozemky v Nádražní ulici (jsou to pozemky v blízkosti čistírny odpadních vod), které koupil M.Č.
pro výstavbu nových rodinných domů a požádal městys o souhlas s výjezdem na obecní příjezdovou
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komunikaci na čistírnu. Vzhled rodinných domků (nákres) byl zastupitelům k dispozici. Zastupitelé
souhlasili s vyústěním z tohoto pozemku na obecní cestu k čističce.
Ad. 4 Výpůjčka části pozemku p.č. 954/10 v k.ú. Choltice pro spolek Další cesta, z.s.
Jde o výpůjčku betonové plochy pod domem s pečovatelskou službou čp. 160 pro spolek Další cesta –
vypracována smlouva na dobu 10 let s výpovědní lhůtou a podmínkami užívání.
Ad. 5 Mapování intravilánu
Katastrální úřad Pardubice žádal městys o finanční spoluúčast pro nedostatečnou kapacitu pro
geodetické vyměřování především obecních pozemků a pro jejich značný nesoulad s pozemky
soukromými. Po jednání se starostou městyse o bližších podmínkách příspěvku městyse byla tato situace
přehodnocena – pracovníci katastrálního úřadu sami ustoupili od požadavku vzhledem k neschopnosti
garantovat termíny.
Ad. 6 Žádost o koupi pozemku p.č. 954/10 v k.ú. Choltice
Jedná se o pozemek v Jedousovské ulici.
Ad. 7 – Vlajka pro Tibet
Zastupitelé se dohodli o vyvěšení tibetské vlajky 10. března 2018.

Ad. 8 – Rozpočtové opatření č. 1/2018
Jednalo se o dotaci na prezidentské volby – rozpočtové opatření bylo provedeno rozhodnutím starosty.

Ad. 9 Informace o choltickém bufetu
Bufet vlastnilo více vlastníků, kde jeden z nich ukončil svoji činnost v tomto bufetu (jednalo se o masnu).
Další vlastník V. S. se v současné době snaží sehnat jinou vývařovnu i jiného společníka.

Ad. 10 Informace stavební komise
Městysi po uzavření roku zůstalo nerozděleno přes jeden milion korun. Stavební komise – ve spolupráci
s finančním výborem – navrhuje tyto finanční prostředky použít pro rekonstrukci chodníků a veřejného
osvětlení, a to v ulici Okružní (chodník u Zerzánovy zahrady a jeho prodloužení směrem k RD
Konvalinových a Zelených) a následně chodník v Lipoltické ulici směrem do středu městečka a pokračování
rekonstrukcí chodníku v Jedousovské ulici - i při této rekonstrukci chodníků by proběhla rekonstrukce
veřejného osvětlení. Finanční odhad celé této rekonstrukce je přibližně jeden milion korun. Zastupitelé
s tímto záměrem souhlasili.
Ad. 11 Tříkrálová sbírka
Vendula Fižová seznámila zastupitele s výsledky Tříkrálové sbírky, která se v obci uskutečnila 6. ledna.
Skupinky celkem více než 30 dětí vybraly rekordní částku - přes 17 tis. korun. Chodilo se i v Ledci.

Zapsala: Vendula Fižová
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