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SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE KTOVÁ A 1. USTAVUJÍCÍHO
ZASEDÁNÍ ZO
Ve dnech 10. a 11. října 2014 se konaly volby do zastupitelstva naší obce.
Proběhly v poklidné atmosféře (rádoby vtipné invektivy dvou místních – spíše hulvátů na tom
nemohly nic změnit).
Žádný návrh na neplatnost voleb nebyl podán, čili jsou platné s těmito výsledky:
Celkový počet voličů v obci:
169
Celkový počet voličů, kteří přišli volit:
136
Volební účast
80,47%
Zvolení členové zastupitelstva a počet získaných hlasů:
1. Jiřina Bobková, DiS.
119 hlasů
2. Jana Boučková
103 hlasů
92 hlasů
3. Vladimír Kopecký
86 hlasů
4. Marie Drašnarová
5. Jaroslav Šperling
76 hlasů
6. Ing. Jaromír Drašnar
67 hlasů
7. Luboš Šmiraus
47 hlasů
Všichni zvolení členové zastupitelstva si váží vyslovené podpory a děkují za vysokou účast ve
volbách.
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Ktová proběhlo v úterý 4. listopadu 2014. Starostkou obce
byla zvolena Jiřina Bobková, místostarostkou pak Marie Drašnarová.

ZÍSKÁNÍ DOTACÍ OD LIBERECKÉHO KRAJE
Letos se nám podařilo získat od Libereckého kraje finanční prostředky z dotačního fondu LK.
•

•

•

První dotace byla získána na zpracování projektové dokumentace na akci: „Prodloužení
chodníku s přemostěním Veselky při silnici I/35, Ktová. Na tuto akci jsme získali finanční
prostředky v konečné výši 121.793 Kč, což představuje 70% celkové částky.
Druhá dotace byla na samotnou realizace projektu tedy také na akci: Prodloužení
chodníku s přemostěním Veselky při silnici I/35, Ktová. Na tuto akci jsme získali dotaci ve
výši 500.000 Kč (což je maximum, které Liberecký kraj obcím přispívá), přestože celá akce
přišla na téměř 1.700.000 Kč. Vzhledem k důležitosti stavby a bezpečnosti našich občanů
jsme i takto vysoký doplatek z našeho rozpočtu zaplatili.
Třetí dotací byla dotace na zpracování Územního plánu, která byla ve výši 64.833 Kč.

Libereckému kraji děkujeme za vstřícnost a bezvadnou spolupráci.
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SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
V sobotu 15. listopadu 2014 od 10:45 do 10:55 na návsi „u školy“
Staré pneumatiky si připravte na jaro !!! Při tomto svozu nebudou vybírány !!!
!!! Neodkládat na volné prostranství nebezpečný odpad před příjezdem sběrného vozu !!!
Přijímány budou následující druhy odpadů:
- léky všeho druhu včetně mastí
- domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, chemické látky na hubení plevelů,
škůdců atd.) Vše řádně označené!
- televizory, lednice, zářivky
- zbytky starých barev, obaly od barev
- všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
- upotřebené motorové oleje – v uzavřených nádobách do 30 litrů
- olejové filtry a další zaolejovaný materiál
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