Obec Jasenice
Zastupitelstvo obce Jasenice

Zápis č. 10

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenice,
konaného dne 7. 6. 2011, od 19:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedáni Zastupitelstva obce Jasenice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 19:00 hodin starostou obce panem Blažejem Gruberem („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dále konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového
počtu 6 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Přítomni : B. Gruber, J. Tomek, A. Králík, M. Katolický, M. Rybníček, V. Klapal
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Milana Katolického a p. Jaroslava Tomka
a zapisovatelem p. Miloše Rybníčka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jasenice určuje ověřovateli zápisu p. Milana Katolického
a p. Jaroslava Tomka a zapisovatelem p. Miloše Rybníčka.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informaci zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Program zasedání:
1) Došlá pošta
2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
3) Informace o lípách na návsi a o prostoru u hasičské zbrojnice
4) Postup prací – zázemí na hřišti
5) Zmocnění starosty provádět rozpočtová opatření

Bod 1
Došlá pošta
Žádost p.Smahy ze dne 30.5.2011 – není námitek proti přesunutí termínu z 3.6. na 2.9.
Žádost p.Bureše ze dne 2.6.2011 – bude provedena výměna potrubí na průměr 50 cm.
Žádost p. Madenase ze dne 7.6.2011 – bude řešeno domluvou s účastníky sporu.

Bod 2
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - 2010
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2010 bez výhrad. Zastupitelstvo obce
schvaluje zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod 3
Informace o lípách a prostoru u has. zbrojnice
Místostarosta informoval zastupitele o špatném stavu lípy na návsi ( nejbližší k domu č.30),
obecní úřad oznámí kácení na podzim na odbor životního prostředí.
Prostor u hasičské zbrojnice upraví firma „Zahradnické úpravy s.r.o., Náměšť nad Osl.“ dle
schválené varianty 2.
Bod 4
Postup prací – zázemí na hřišti (sklad)
ZO se domluvilo o dalších krocích na zajištění prací na skladu. Bude spolupracováno s SDH
Jasenice, při schůzi SDH budou domluveny podrobnosti.
Bod 5
Zmocnění starosty
Zastupitelstvo obce zmocňuje starosty obce provádět rozpočtové opatření do výše
200 000 Kč.

Zápis byl vyhotoven dne : 15.6.2011

Zapisovatel:…………………………… ….. dne ……………………………..
Ověřovatele: .............................................. dne ...........................................

............................................... dne ...........................................

Starosta: ..................................................... dne ...........................................
Razítko obce:

