Zápis z porady starosty se zastupiteli městyse Choltice
Porada 7/2017

Přítomní:

Datum: 10. 4. 2017

P-přítomni, N-nepřítomni, O-omluveni

Starosta:
Bolek Tomáš Mgr. (Bol) P
Místostarosta: Pavlík Jan Mgr. (Pav) P
Augustinová Jana (Aug) O
Fižová Vendula (FižV) P
Málek Jan Ing. (Mál) P
Čermák Jan (Čer)
P
Havlík Rud. Ing. (Hav) P
Minařík David (Min)
P
Fižová Marie Ing. (FižM) P
Horák M. Ing. (Hor)
P
Urbanová Olga (Urb) P
HOSTÉ: p. Martin Čermák
Program jednání:
1. Plán porad a zasedání
2. Připomínky zastupitelů
3. Záměr využití části koupaliště
4. Záměr zřízení CDS – centrum denních služeb v Cholticích
5. Informace starosty o probíhajících a připravovaných stavebních akcích
6. Rekonstrukce zázemí SDH Choltice
7. Rekonstrukce ulice U Obory
8. Rekonstrukce vzduchotechniky a osvětlení v kuchyni ZŠCholtice
9. Školské obvody
10.Změna praktického lékaře
11.Kulturní akce – hodnocení, plán
Průběh jednání a závěry:
Add 1. Plán porad a zasedání
Veřejné zasedání 24. 4. 2017 v Zámecké restauraci, porada 15. 5., 5. 6., 19. 6., veřejné
zasedání 26. 6., následně také 13. 7. (v místní části Ledce)

Program zasedání 24. 4. 2017:
1. Informace o připravovaných stavebních akcích
2. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2014070/VB/1 - Choltice - knn
- p. Čermák
3. Rozpočtové opatření č. 2/2017
Add. 3 Záměr využití části koupaliště
Pan Marin Čermák seznámil zastupitele se svým záměrem požádat o koupi horní části
koupaliště, kde v souladu s územním plánem je možná výstavba rekreačních objektů.
Pokud by zastupitelé souhlasili s odprodejem, chtěl by zde vystavět hotelový typ ubytování
(v podstatě podobný typ ubytování, který chtěl vybudovat na hřišti) a několik menších
srubů. Závěrem se zastupitelé s Martinem Čermákem dohodli, že na příští poradu
zastupitelů přinese jednoduchou studii, kde by měl být objekt umístěn a jak by měl
vypadat.
Add 2 Připomínky zastupitelů
Ing. Horák – zahájena stavba Na Hlásku firmou Martin Čermák, upozornit jej na dodržování
pořádku
Ing. Fižová – dotaz na možnost zveřejnění natočeného videa z loňských akcí; starosta
odpověděl, že video je k dispozici v knihovně a při zveřejnění že by asi bylo třeba jej
rozčlenit – Vendula Fižová následně přislíbila, že si video zapůjčí a prověří možnost
zveřejnění na obecních stránkách, případně na Facebooku. Dále se Ing. Fižová otázala na
nutnost kácení smrků v prostoru u zámku – starosta odpověděl, že s ohledem na jejich
blízkost budovy i padajících větví bylo doporučeno, aby byly smrky pokáceny.
Mgr. Pavlík – dotaz od občana, kde jsou v ulici Bohdana Jelínka kontejnery na papír –
odpověď starosty, budou nahrazeny, byly spáleny vandaly, stejně tak kontejnery Na Hlásku
(již nahrazeny)
Ostatní zastupitelé bez připomínek.
Add 4 Záměr zřízení CDS – centrum denních služeb v Cholticích
Starosta konstatoval, že v prostoru pod DPS nebude z technických důvodů zřejmě možné
umístit buňky pro Centrum denních služeb – vede zde kabel elektrického vedení, čímž se
značně zúžil prostor pro umístění buněk. Zastupitelé zkusí vytipovat jiné místo (koupaliště,
Severní ulice atd.). Manželé Brožkovi, jenž mají záměr toto centrum vybudovat, budou
pozváni na zasedání zastupitelstvo k prezentaci svého záměru.
Add 5 Informace starosty o probíhajících a připravovaných stavebních akcích
Starosta informoval o akci chodník v Nádražní ulici, kde k dokončení chybí vjezdy a hnízdo
pro kontejnery a odvodňovací kanály, následně se firma Káles přemístí a vybuduje nový
chodník u Terezy. Běžné opravy chodníků po obci budou provádět panové Kratochvíl a
Kolovratník.
Probíhá průzkum vrtu na koupališti, po jeho skončení firma oznámí způsob řešení.
Byla získána firma na opravu střechy obecního domu v místní části Ledce – nabídka činí 180
tisíc bez DPH, s ohledem na původní eternitovou krytinu je nutné, aby opravu prováděla
firma.

V oboře bude vybudováno meditační místo v prostoru u Glicerdy, stolek a sezení v kruhu a
upravena přístupová cesta.
Add 6 Rekonstrukce zázemí SDH Choltice
Projektant předá 13. 4. první studii, uskuteční se schůzka s ním a hasiči, aby se ke studii
vyjádřili. Případný projekt přislíbil vybudovat do konce roku.
Add 7 Rekonstrukce ulice U Obory
Dne 29. 3. proběhla schůzka s obyvateli této ulice spolu se starostou, s technickým
dozorem a členy stavební komise, kde občanům bylo znovu vysvětleno, jak bude ulice
vypadat, průběh rekonstrukce a možnosti parkování. 10. 4. firma zahájila činnost
geodetickým zaměřováním a 13. 4. jí bude předáno staveniště a budou zahájeny práce.
Add 8 Rekonstrukce vzduchotechniky a osvětlení v kuchyni ZŠ Choltice
Bylo osloveno 5 firem – 18. 4. se uskuteční na úřadě městyse otvírání obálek a zároveň
bude vybrána nejvhodnější nabídka pro uskutečnění této akce.
Add 9 Školské obvody
Školní obvod pro základní školu a jeho zřízení bude bez problémů, škola má dostačující
kapacitu pro žáky z okolních obcí. Nejprve bude nutno uzavřít dohodu s okolními obcemi
ohledně zajištění docházky v naší škole a následně bude nutno přijmout obecně závaznou
vyhlášku o společném školském obvodě.
Školský obvod pro mateřskou školku – městys má omezenou kapacitu míst v mateřské škole
v počtu 75 míst, nabízí se dvojí řešení: Školský obvod nestanovovat a ponechat příjem dětí
v tom režimu, jaký je doposud, což pro okolní obce, které musí zajistit pro své děti místa
ve školce, není příliš příznivé. Druhá možnost: stanovit školský obvod, kde by byl stanoven
počet dětí z okolních obcí, které by naše školka musela přijmout.
Zastupitelé se k této otázce vrátí – školské obvody by měly být stanoveny na podzim.
Dále starosta informoval o zápisu do 1. třídy základní školy, který se uskutečnil 7. 4. a
dostavilo se k němu 46 dětí – v příštím školním roce by škola tak měla mít 2 první třídy.
Zápis do mateřské školy proběhne ve dnech 2., 3. a 4. 5.
Add 10 Změna praktického lékaře
S konečnou platností dojde ke změně praktického lékaře – od 1. 5. nastoupí jako praktický
lékař MUDr. Libor Hemžský. Starosta přislíbil jeho pozvání na zasedání zastupitelstva, kde
by se MUDr. Hemžský mohl prezentovat.
Add 11 Kulturní akce – hodnocení, plán
Proběhlo zahájení zámecké sezony v podobě dětského karnevalu, zdařilá akce a nádherné
počasí (1. 4. 2017).
Ing. Horák informoval o setkání malovýrobců vína v Kutné Hoře, kde prezentoval nejen
Burčákové slavnosti, ale Choltice jako takové.

Ve dnech 14. – 16. 4. se v prostoru malého zámku uskuteční prodejní jarní výstava
s názvem Šitá móda, kde budou k vidění ukázky výrobců Umadaky, Šaty – Šatičky, Zaspas,
Modrý ateliér a výrobky z kurzů pro dospělé v DDM Přelouč. Otevřeno bude vždy od 10.00
do 16.00 hodin, v sobotu se od 15.00 hodin uskuteční módní přehlídka, od 13.00 hodin pak
jarní makrobiotické pohoštění.

Zapsala: Vendula Fižová

