Zápis z veřejného zasedání ZO ve Vysoké u Příbramě konaného dne
3.3.2009. ve 20.00 hodin v hostinci U Cempírků.

Přítomni : Ing.S. Herold, J.Němec, J.Tomášek, I.Lásková,Z.Vaníček,
Z.Strnad,Mudr.Karel Franěk,V.Strnadová
Omluveni: M.Krejčová
Po přivítání všech přítomných navrhl starosta obce Ing. S.Herold jako
ověřovatele zápisu p. J. Němce a p. J. Tomáška. Tito byli jednomyslně
schváleni. K provedené kontrole plnění usnesení jednotlivých bodů minulého
zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky
Program: 1/ Hospodaření obce v r.2008 a rozpočet na rok 2009
2/ Odkoupení pozemku pod obecní prodejnou
3/ Změna vyhlášky obce o místních poplatcích
4/ Informace o systému integrované dopravy
5/ Různé
1. Zprávu o hospodaření obce v roce 2008 přednesl pan J. Tomášek,
bude doložena k tomuto zápisu.
Poté seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2009 – schváleno
jednomyslně.Návrh rozpočtu bude rovněž přílohou zápisu.
2.Obec odkoupí pozemek par.č.stavební 21 od firmy COOP / pozemek
pod obecní prodejnou / za odhadní cenu.
3. Poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadů budou vybírány 10., 17. a
24. 3. 2009 od 18.00 – 19.30 hod v zasedací místnosti OÚ ve výši 420 Kč/os.
ročně. Změna vyhlášky č.1 z roku 2005 bude přílohou tohoto zápisu.
Současně bude vybírán poplatek od majitelů psů.
4. Přítomní byli seznámeni se systémem integrované dopravy Středočeského
kraje. Ceny jízdného budou stanoveny dle dopravních zón, které trasa
autobusu projíždí.

5. - Informace o založení hnutí STAN (starostové a nezávislí) – přednesl
starosta obce.
- Dotaz pí. Šabatové na možnost rozesílání informací formou e-mailu
zatím není možno vyhovět.
- Připomínka J. Lásky na vylepšení autobusové čekárny – čekárna je
průběžně udržována dle možností obce.
- Dotaz pí. Pogányové na vybudování kanalizace v obci – bude řešeno
v dohledné době.
- Další připomínka pí. Pogányové byla ohledně vybudování informační
mapky nebo orientačních ukazatelů pro turisty.
- Informace starosty obce:
1. Seznámení s žádostí Okresního soudu v Příbrami o vyhledání přísedících.
2. Aktuální stav obyvatel k 1.2.2009 je 329 (z toho 2 cizinci),
současný počet rodinných domů je 139 a rekreačních objektů 32.
- Informace J. Němce o projektu Czech POINT (elektronická pošta).
Od 1.7.2009 je obec povinna mít datovou schránku – celá akce je dotována
z fondu evropské unie.

