Obec Jasenice
Zastupitelstvo obce Jasenice

Zápis č. 14

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenice,
konaného dne 30. 9. 2011, od 18:00 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. Milana Katolického
a zapisovatelem p. Miloše Rybníčka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jasenice určuje ověřovateli zápisu p. Jaroslava Tomka
a p. Milana Katolického a zapisovatelem p. Miloše Rybníčka.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
chválení 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) Smlouva o poskytnutí daru na opravu fary
3) Smlouva o věcném břemenu – potok Jasinka
4) Setkání s architektem
5) Různé

Bod 1
Došlá pošta
Neobsahuje žádné záležitosti.
Bod 2
Smlouva o poskytnutí daru na opravu fary
Obec Jasenice poskytne 15000 Kč formou daru na opravu fary v Jinošově. Zastupitelstvo
obce schvaluje tento dar.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod 3
Smlouva o věcném břemenu – potok Jasinka
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni
mezi obcí Jasenice a Lesy ČR.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Bod 4
Setkání s architektem
Proběhlo setkání s architektem ing. Stupkou, který představil návrhy studie, dle zadání ze
zápisu č. 13. V pátek 7.10.2011 budou představeny tyto návrhy v 3D.

Bod 5
Diskuze
Starosta obce informoval zastupitele o prodloužení smlouvy na VPP o další dva měsíce
(do 30.11.2011).
Zápis byl vyhotoven dne : 3.10.2011

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

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

Starosta: ..................................................... dne ...........................................

Razítko obce:

