Schůze výboru SDH Hříchovice 30.6.2005 od 19:00 na dupárně



zápis provedl Václav Plas

Přítomni:

František Kruml ml., starosta
Josef Odvody Mach st., náměstek starosty
Václav Plas prostř., hospodář
Marie Bláhová, vedoucí mládeže
p.Václav Řehák  starosta obce Zahořany , který se účastnil schůze na pozvání výboru SDH Hříchovice

Schůzi vedl starosta SDH Hříchovice.
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Hřiště
Hlavním bodem jednání schůze bylo vyjasnění situace ohledně dalšího postupu při  přípravě stavby víceúčelového hřiště v Hříchovicích.

	byla projednána situace ohledně výměny pozemků. Pan Řehák vyjasnil stav jednání ze strany obce , 

pan Forst , který připravil smlouvy o výměně provedl opravu smluv a zaslal majitelům pozemků nové pozvánky k podepsání  smluv . Zainteresované vlastníky v případě potřeby doveze k panu Forstovi 
p. J.Odvody (Mach). Důležité je ,aby do 4.8.2005 ( příští zasedání obecního zastupitelstva ) byly veškeré výměny pozemků ukončeny, což je základní podmínka pro zahájení schvalovacího řízení o projektu na výstavbu hřiště
	člen zastupitelstva za obec Hříchovice  p. J.Odvody přednese na zasedání zastupitelstva obce Zahořany 

4.8.2005 návrh na schválení projektu na výstavbu hřiště v Hříchovicích
	starosta obce p. V.Řehák bude kontaktovat firmu „Funny sport Zlín“ a na schůzi obecního zastupitelstva v Zahořanech 4.8.2005 přednese nabídku ceny projektu od této firmy
	starosta p.V.Řehák bude kontaktovat p.Červenku (starosta obce Blížejov) ohledně zjištění dalších informací o výstavbě tamějšího víceúčelového hřiště

po schválení návrhu na projekt hřiště v Hříchovicích bude ze strany SDH Hříchovice iniciována 
schůzka starosty obce p.Řeháka a členů výboru SDH Hříchovice  s p…………………….. ohledně možností financování hřiště


Přestěhování kontejnerů na odpad
   
	starosta SDH Hříchovice předložil starostovi obce p.V.Řehákovi návrh výboru SDH Hříchovice na přestěhování kontejnerů na odpad z návsi - do prostoru prostranství před dupárnou (vpravo od stojanu na májku). Ze strany starosty obce nebyly proti tomu návrhu žádné námitky , naopak p.Řehák prohlásil, že pro firmu provádějící odvoz odpadu to bude výhodé, protože navrhované místo je mimo hlavní komunikace.
	SDH Hříchovice zajistí vlastními silami přestěhování kontejnerů (vždy po jejich vyprázdnění)
	starosta obce p.V.Řehák bude informovat firmu vyvážející odpad o přestěhování kontejnerů

	


Diskuse

	pan V.Řehák seznámil členy výboru SDH s stavem realizace plynofikace obce Hříchovice - 2.pololetí 2006


