Co se o zářijovém zasedání ve Strančickém zpravodaji nepsalo
Jelikož na veřejná zasedání zastupitelstva obce chodí stále méně lidí (tentokrát jich bylo 8) a informace
o výsledcích zasedání poskytované občanům v samochvalných článcích starosty obce jsou velmi
jednostranné a neúplné, snažím se poskytovat občanům informace co nejúplnější a co nejvíce nestranné (i
když to bývá občas velmi těžké s ohledem na atmosféru vyvolávanou lidmi kolem starosty). Tyto
informace najdete na webových stránkách OV Všechrom www.vsechromy.cz nebo na facebookové
diskusní stránce www.facebook.cz/groups/stranciceinfo. Do Strančického zpravodaje mi zatím redakční
rada žádný článek nepustila (ačkoli je takové jednání protiprávní), ale já to přesto zkouším dál (třeba se to
tentokrát povede).
V článku starosty o zářijovém zasedání (které se mimochodem konalo 5 dní po uzávěrce říjnového
zpravodaje, ve kterém starosta opět rozhoduje za ostatní občany, co je a není důležité), chyběly zejm. tyto
informace:
- zastupitelstvo uznalo dvě ze tří námitek, které jsem podal proti zápisu z minulého zasedání a poprvé
tak uznalo, že zápis obsahuje chyby, přestože byl řádně ověřen (starostovými lidmi);
- schválené rozpočtové opatření zahrnuje zejm. započtení nově získaných dotací (234 tis. Kč na
vybavení přístavby ZŠ, 133 tis. Kč pro hasiče na obnovu techniky) a navýšení nákladů na přístavbu MŠ o
vícepráce (1,7 mil. Kč);
- vyhláška o poplatku za zhodnocení pozemků možností připojení na vodovod a kanalizaci, kterou chce
vedení napravit a dodatečně zlegalizovat dosavadní nezákonné vybírání poplatků za připojení na
vodovod, kanalizaci, plyn a ostatní infrastrukturu, byla schválena přes zásadní nesouhlas opozice a řadu
výtek k textu;
- návrhy na podání žádostí o bezúplatný převod pozemků od státu, smlouvy o zřízení věcných břemen a
kupní smlouvy, uvedené ve starostově článku, byly schváleny jednomyslně;
- zastupitelstvo zamítlo (hlasy starostových zastupitelů) můj návrh na znovuzavedení jednorázových
známek na svoz komunálního odpadu;
- zastupitelstvo zamítlo (opět hlasy starostových zastupitelů) můj návrh na dodatečné zajištění
potřebných povolení pro stavbu stezky ze Všechrom k bývalému drážnímu domku, kterou obec postavila
načerno.
Projednávané
materiály
jsou
k dispozici
na
stránkách
OV
Všechrom
(www.vsechromy.cz#zasedanizari2015), zvukový záznam celého zasedání je opět k dispozici na
http://zaznamy.vsechromy.cz.
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