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Program

:

1.Kontrola usnesení Z minulého KV
2.Tonniny jednání KV v xooe 2017
3.PosouZení Splnění podmínek pro přiznání příspěvků
4. Závěr
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Kontrola usnesení Z minulého jednání Zůstává úkol: kontrola postupů a termínu předložení
vyúčtování sportovními oddíly za rok 2016, předpokládaný termín kontroly únor 2017
Vedením jednání a vyhotovením zápisu byl pověřen D.Pechal pro 4
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add.2

KV se dohodl na termínech jednání pro rok 2017
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13.6.2017 V 17:30
26.9.2017 v 17:30
21.11.2017 V 17:30
Místo konání bude upřesněno pozvánkou.
Pro 4.
add.3

KV projednal e-mail zaslaný Ing. Steinerovou ohledně posouzení splnění podmínek pro přidělení
příspěvku na vybudování studny žadatele Marka Vaculíka, bytem Opava a to na pozemku č.p.
1251/1 V k.ú.Mnichov u rekreačního objektu.
Zkušební vrt byl proveden V 9/2016, vodoprávním úřadem byl schválen odběr spodních vod na
základě předložení hydrogeol.zprávy ve 12/2016.
Podmínky pro přidělení příspěvku byly schváleny Zastupitelstvem usn. č. 235/ 14/201 6. Žadatel
splňuje podmínky 3 a to V bodě 2/1, 2/3 a 2/4.
Žadatelem však nebylo dosud prokázáno odebírání vody Z provizorního vodovodu napoj eného na
povrchové vody dle bodu 2/2 a Z předloženého hydrogeologiského posudku vyplývá, že vlastní
Zdroj pitné vody neměl.
KV se domnívá, že právě kvůli nedostatečnosti provizorního vodovodu V místní části Mnichov bylo
navrženo již V r.2013 usnesením 285/ 17/2013, aby byl občanům poskytnut příspěvek na studnu Za
Splnění určitých podmínek. V tomto duchu pokračuje i nove' usnesení č. 23 5/14/2016, kde byla V
podstatě doplněna pouze podmínka 2/4 - předložení posudku hydrogeologa.
Cílem je tedy pomoci těm, jež jsou napojení na stávající provizorní vodovod napojený na povrchové
vody V určité části Mnichova.
Pokud žadatel prokáže odebírání vody Z provizorního vodovodu napojeného na povrchové vody
(fotky, písemná svěděctví, dokumentace ke stavbě apod.), pak splní poslední podmínku pro
přidělení příspěvku.
KV se domnívá, že nesplněním bodu 2/2 podmínek, nesplní žadatel podmínky pro přidělení
příspěvku a příspěvek mu nemůže být přiznán.
KV upozorňuje, že původním Smyslem tohoto příspěvku na studnu bylo pomoci hlavně trvale
bydlícím občanům v této části Mnichova, kteří neměli pitnou vodu Z jiného Zdroje než ze Zdroje
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uvedeného V bodě 2/2 a proto byli V letních měsících či při větších rnrazech bez vody. Bohužel také
není bod 2/2 dostatečně konkrétní, takže je otázkou, co vlastně si lze představit pod slovy
"provizorní vodovod napojený na povrchové vody" a proto nelze než Se striktně řídit zněním

podmínek.
KV doporučuje:
přidělit příspěvek na studnu žadateli M.Vaculíkovi po Splnění VŠECH bodů podmínek uvedených V
usnesení ZM č. 235/ 14/2016
Pro 4.

Usnesení

KV

:

-KV Zkontroluje dodržení postupů a termínu předložení vyúčtování sportovními oddíly Za rok
2016, předpokládaný termín kontroly únor 2017-úkol trvá
-KV schvaluje termíny jednání KV v roce 2017
-KV doporučuje přidělit příspěvek na studnu žadateli M.Vaculíkovi po Splnění všech 4 bodů
podmínek, uvedených V usnesení ZM č. 235/ 14/2016.

Ve Vrbně p.P.
Dne 14.2.2017

/

///'

Dušan Pechal

/7
z/

(_

