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ZAPISNIK

  

2. seje KO MATKE, ki je bila v sredo, 9. februarja 2011, ob 19. uri v gasilskem domu v
MATKAH.

  

Prisotni člani KO:        Grenko Janez, Pražnikar Rafko, Kupec Joži, Govedič Mira, Veber
Boštjan, Vedenik Dušan, Zagožen Vesna

  

Opravičeno odsotni:

  

Drugi prisotni: Župan Vinko Debelak, podžupan Marjan Golavšek

  

Dnevni red:

  

1. Ugotovitev prisotnosti članov in sklepčnost

  

2. Plan dela za leto 2011

  

3. Obravnava predloga proračuna za leto 2011

  

4. Tekoča  problematika

  

5. Razno
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Ad/1

  

Ugotovitev prisotnosti članov in sklepčnost

  

Predsednik je ugotovil, da so od sedmih vabljenih članov krajevnega odbora prisotni vsi  tako,
da je odbor sklepčen in lahko nadaljuje z delom.

  

Ad/2

  

Plan dela za leto 2011

  

Predsednik je pod to točko prisotne člane seznanil s predlogi plana dela odbora za leto 2011, ki
je sledeč:

  

1.  Ureditev telekomunikacijskega omrežja v vasi Matke-sklicati sestanek Občina Prebold KO
Matke-Telekom (sestaviti odbor)

  

2 Zamenjava ojačevalcev na kabelskem omrežju za televizijo-Telemach

  

3. Izdelava glav na propustih na cesti v Mrzlici

  

4 Ureditev bankin na cesti proti igrišču

  

5.  Priprave ob izgradnji kanalizacije
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(izgradnja vodovoda od Golavška do Igrišnik-Vidmajer, obnova vaškega vodovoda-dvojni
vod.jaški, izgradnja kabelske kanalizacije, izgradnja pločnika, izgradnja javne razsvetljave)

  

6. Sanacija zemeljskega plazu ob krajevni cesti nasproti st.hiše Zagožen, Grenko Matke 84

  

7. Odmera zemljišč po katerih potekajo ceste

  

8. Kategorizacija ceste proti Grmadnik

  

9. Ureditev vodotoka Kolje (izvedba pragov)

  

10. Izgradnja vodovoda v zaselku Brda

  

11. Montaža odbojne ograje pri domačiji Strnišnik Ivana

  

12. Popravilo mostu pri st. hiši Hrustl Boštjana

  

13. Ureditev prostora pri domačiji Kupec Jože, Metka - postavitev klopi in table za plakatiranje

  

14. Dokončna ureditev športnega igrišča

  

15. Asfaltiranje cest-Grmadnik, Senčar, cesta na Hom in Šibila

  

 3 / 7



Zapisnik 2. seje KO Matke

Prispeval Špela Breznikar
Petek, 08 April 2011 11:19

16. Izgradnja vodovoda na Goljavo in Hom

  

17. Nabava gas. vozila GVM

  

18. Panoramska tabla

  

19. Čistilna akcija

  

Ad/3

  

Obravnava predloga proračuna za leto 2011

  

Pri tej točki je predsednik predal besedo županu, da predstavi predlog proračuna za leto 2011.

  

Župan je predstavil prioritetne naloge, ki so v proračunu za leto 2011 od obnove vrtca,
dokončanja kanalizacije, izgradnja knjižnice v sklopu ureditve vrtca in drugo.

  

V razpravi so bili izoblikovani naslednji predlogi, ki se naj uvrstijo v proračun za leto 2011:

  

-Izvedba vodovoda v zaselku Brda

  

-Nabava gas.vozila

  

-Obnova mostu  pri Jerman
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-Izgradnja kanalizacije

  

Ad/5

  

Aktualna problematika

  

Pod to točko je predsednik izpostavil naslednje zadeve:

  

-sanacija krajevne ceste proti Leber Ivanu, Jožici (prispeli dopis)

  

-mnenje o zamenjavi zemljišč pri Roškarju in spomeniku

  

-mnenje o zamenjavi zemljišč med Občino Prebold in Vidmajer Frančiško-par.št.946/7 in         
par.št.698

  

-podati Odboru za promet in varnost kritične točke v prometu na območju vasi

  

-urediti odškodnino ob izgradnji ceste proti igrišču z gospo Angelo Vedenik

  

-ogled parcele pri Veber Slavkotu-ob močnem deževju meteorne vode zalivajo celoten del
parcele pod hišo

  

-popravilo ceste proti stanovanjskima hišama Lubej in Marcen (močno poškodovan del ceste)
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-nabava zastav

  

-kdo je novi upravitelj E-točke v gas.domu

  

-zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov (v mesecu marcu)

  

Na prošnjo občine Prebold, da izda KO Matke mnenje o zamenjavi in odkupu zemljišča na
katerem stoji spomenik NOB med Roškar Martin in Občino Prebold je KO sprejel naslednji

  

Sklep št. 2 :

  

Mnenje KO je, da Občina Prebold  opravi zamenjavo in odkup zemljišča na način kot je bilo
dogovorjeno med Županom in lastnikom. Tako se dokončno uredi lastništvo na zemljišču, kjer
stoji spomenik NOB.

  

Na prošnjo Vidmajer Frančiške, da se opravi zamenjava zemljišča ob lokalni cesti  kot sledi iz
dokumentacije, ki je bila dostavljena na občino Prebold in obravnavano na odboru za prostor.

  

KO je soglasno sprejel naslednji

  

Sklep št.3:

  

Ko Matke predlaga odboru za prostor in občinskemu svetu, da opravi predlagano zamenjavo
zemljišča s strani Vidmajer Frančiške saj je mnenja, da bo to v korist obema strankama v
postopku. Poleg tega je gospa pri izdaji soglasja za gradnjo kanalizacije bila zelo kooperativna.
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Ad/4

  

Razno

  

Predsednik je prisotne člane seznanil, da je potrebno predlagati članico komisije za akcijo naš
kraj lep in urejen. Po razpravi in podanih predlogih se je predsednik zadolžil, da opravi razgovor
z Anito Zagožen in če se strinja se predlaga za članico komisije.

  

Druge razprave pod to točko ni bilo.

  

Predsednik KO Matke

  

Grenko Janez
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