Obec Miskovice u Kutné Hory
Zastupitelstvo obce Miskovice

Zápis diskuse zasedání Zastupitelstva Obce Miskovice
konaného dne 24.9. 2015, od 18:00 hodin.

a) Konání čarodějnic na vrchu Vysoká
odpověď - vypracovat návrh, aby vše zajistila firma i s úklidem
b) S tím souvisí zabránění svozu roští tamtéž
odpověď - jedině instalace kamerového systému
c) Vývoz fekálií do Bylan – i pro občany okolních vesnic a kdy to bude možné a za kolik?
odpověď – bude zjištěno u provozovatele KŘ
d) Sekání ploch ve všech vesnicích a pozemkové úpravy
odpověď – již objednáno u statku Procházka
e) Plán na sekání, tento týden tato vesnice a příští další
odpověď – bude vypracován pasport ploch obcí
f) Zda jsou nové předpisy na dvojitá vrata u hasičárny?
odpověď – ne nejsou nové předpisy, stará vrata budou odstraněna za pomoci techniky
g) Parkování na chodníku, pí.Růžičková, parkuje soustavně na travnaté ploše
odpověď – neřešeno několik let (bydlí v Miskovicích od roku 2012 – zjištěno v evidenci obyvatel),
mj. se nejedná o plochu ve vlastnictví obce, pí. Růžičková nereaguje na písemnou výzvu
h) Zpravodaj, na stránkách jiných obecních úřadů je běžné, že zpravodaj je i na Webu, jen u nás tomu
tak není, proč ?
odpověď – opomenutí redakční rady, bude napraveno
i) Komunální skládka, bioodpad, co je v plánu? Zaveze se vše zeminou, upraví?
odpověď:
odvoz do firmy ZERS nebo
vytvoření kompostu a jeho aplikace na pozemcích obce
drtič na větve až jich bude víc
provoz bioodpadu změna otevírací doby v sobotu (16:00 -18:00), pátek zůstává (16-18)
návrh na klíče na kód
téma technické služby - člověk, který by zajišťoval dohled např. nad sekáči i svozy
j) Pořezané větve u hospody v Mezholezích – kdy se zajistí likvidace?
odpověď - v pátek tohoto týdne (i v Bylanech)
k) Údržbu zeleně u komunikací zjistí starosta (problém silnice k Přítoce, nedá se projet přes větve,
které zasahují do silnice, upravena jen část z Hořan na Miskovice)
odpověď – bude kontaktován cestmistr krajských silnic
l) Návrh na zakoupení odpadkových košů do vesnic
m) Projekt na vypracování map v našem okolí
odpověď - mají za úkol zastupitelé Pospíšil, Strbíková
n) Cesta k Velkému rybníku – dezolátní stav, když se nebude opravovat od křížku k VR, kvůli opravě
stavidla Povodím Labe, nešlo by změnit postup a nejdříve opravit cestu z Miskovic k hlavní silnici
od N.Lhoty ?
odpověď – starosta zjistí možnosti pozemkového úřadu
o) Dotaz, zda je přehled kolik lidí je připojeno na kanalizaci, nešlo by dát např. do Zpravodaje, aby tak
občané učinili do určitého data a kdo se nepřipojí a bude evidentně vypouštět kanalizaci jinam,
bude mít vyšší poplatky.
odpověď – bude konzultován a zveřejněn postup s provozovatelem KŘ

V Miskovicích dne 29.9. 2015
Zapsala: Dagmar Strbíková

