


















- Fr. Stupka čp. 133 – odpady – proč by lidé nemohli odnášet do kontejneru  

                                   tříděného odpadu, často mají několik popelnic a hází tam  

                                   všechno 

- Ing. P. Savincová – distancuji se od prohlášení R. Karáska, ohledně účetní Dany   

                                 Mitterbachové, je to dobrá účetní 

- Mgr. B. Šlapáková – s bývalou účetní jsem byla spokojená 

- Ing. R. Karásek – já vůbec nepopírám schopnosti Dany Mitterbachové – já jsem se  

                               o účetní vůbec nezmiňoval, řekl jsem pouze, že se mi do rukou   

                                poprvé dostali přehledné účetní doklady, ze kterých je patrné  

                                účetnictví školy   

- T. Tonár čp. 72 – promluvím s Danou, aby vysvětlila 

- Ing. R. Karásek – p. Musílek slíbil, že účetní přijde a nikdy nepřišla, účetní doklady  

                               školy jsem viděl poprvé až s novou účetní 

- K. Rybáček čp. 205 – myslím, že by bylo třeba odstranit kontejnery na tříděný  

                                     odpad z chodníku, a tím zprůchodnit chodník i dětem  

                                     mateřské školky, kontejnery tady u LD. Ještě otázka popelnic  

                                     – máme dvě popelnice a ještě poctivě třídíme 

- Fr. Srbek čp.127 – děkuji za světlo, tím i víc vidím, řadu lidí nepoznám, nevím co  

                                tam dělají, ale je dobře že je to vidět. V Německu vraždí drůbež  

                                – není možné, aby volně pobíhala po obci. Studie k čističce –  

                                doufám, že nebude nádrž – usazovací rybník, že se obec  

                                 nezadluží, je dobře že vodovod je ve správě obce, tím se drží  

                                 cena, mám kamaráda, který za vodu platí 105,- Kč za kubík.  

                                 Investor koupí pozemky nebudou z toho „Čínské vesnice“? 

- starosta – nebudou, v ÚP je podmínkou parcely nejméně 700 m2. 

- Fr. Srbek čp.127 – kontrola komína, existuje seznam lidí, kteří mohou dělat revize  

                                spalinových cest 

- K. Rybáček čp. 205 – také jsem na to narazil, kontrolu může dělat každý, ale ne  

                                     revizi. Dělal někdo studii křižovatky u OÚ ? Je nebezpečná, 

                                     ideální by byl kruhový objezd, přechody. 

- starosta – asi před rokem jsem byl na dopravním inspektorátu a dle nich je vše 

                  v pořádku 

- M. Mudra čp. 235 – cesta kolem Zbirožské? Čí je? 

- starosta – soukromých vlastníků 

- M. Mudra čp. 235 –proč se porazily stromy u čp. 2? 

- starosta -  porazily se z bezpečnostních důvodů, ohrožovaly okolí, nemovitost, dráty  

                  el. vedení, povolila obec  

- T. Tonár čp. 72 – někdo, pravděpodobně z obce, nám krade keře, větve, příště radši  

                              mu to dáme, než aby ničil okolí 

- P. Hošek čp. 229 – proč musí být kanalizace?  

- starosta – byla daná vyjímka na 10 let, nyní na 5 let, už to nelze, byly by pokuty pro  

                 obec i vlastníky nemovitostí 

        -   P. Hošek čp. 229 – čistička u RD, nyní jsou to vyhozené peníze 

        -   starosta – kanalizace na dešťovou vodu zůstane, zvu vás všechny na schůzku , která  

                              se uskuteční po novém roce, kdy vše vysvětlí ohledně kanalizace  

                              odborníci   

 

 

ad 20. Starosta Josef Kolář jednání zastupitelstva obce ukončil v 19.10   hodin. 

 ZO Cheznovice se dnes zúčastnilo  18   občanů a    1   host. 

 






