Obec Jasenice
Zastupitelstvo obce Jasenice

Zápis č. 13

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenice,
konaného dne 30. 8. 2011, od 18:30 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedáni Zastupitelstva obce Jasenice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:30 hodin starostou obce panem Blažejem Gruberem („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dále konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového
počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Přítomni : B. Gruber, J. Tomek, T.Nováček, M. Katolický, M. Rybníček, V. Klapal
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Jaroslava Tomka a p. Tomáše Nováčka
a zapisovatelem p. Miloše Rybníčka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jasenice určuje ověřovateli zápisu p. Jaroslava Tomka
a p. Tomáše Nováčka 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) Projednání návrhu studie
3) Stavba na hřišti
4) Diskuze

Bod 1
Došlá pošta
Náklady na přistavení a odvoz kontejneru (stavební suť, apod.) činí 5932 Kč.
P.Smahová požádala ZO o úpravy na prodejně (nová okna, výlohy, světla), tato záležitost
bude projednána do konce roku.
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemenu na
přípojku (EON).
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Projednána žádost Lesní školky Rapotice na propůjčení lehátek, zastupitelstvo obce
souhlasí se zapůjčením na 2 roky s následnou opcí.

Bod 2
Projednání návrhu studie
Architekt ing.Stupka seznámil ZO s nabídkou na vypracování studie. Zastupitelstvo obce
souhlasí s uzavřením smlouvy na body 1 a 2 této nabídky
Bod 1 – 35000 Kč – rekonstrukce KD
Bod 2 – 50000 Kč – centrum obce
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Bod 3
Stavba na hřišti
Starosta obce informoval zastupitele o průběhu výstavby skladu na hřišti. Probráno umístění
el.zásuvek, budou také odpady a přívod vody.
Bod 4
Diskuze
Na setkání důchodců vystoupí také skupina Žalospěv s několika skladbami.
Do 20.9. 2011 správce vodovodu informuje starostu o stavu uzávěrů vodního řadu.

Zápis byl vyhotoven dne : 5.9.2011

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

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

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

