Obec Jasenice
Zastupitelstvo obce Jasenice

Zápis č. 16

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenice,
konaného dne 25. 10. 2011, od 18:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedáni Zastupitelstva obce Jasenice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:00 hodin starostou obce panem Blažejem Gruberem („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dále konstatoval, že přítomno je 7 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, A.
Králík
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 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/16/11 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) Cenová nabídka - osvětlení
3) Setkání důchodců
4) Informace – dotace na komunikace
5) Rozvojový strategický dokument obce
6) Silvestr 2011

Bod 1
Došlá pošta
Neobsahuje žádné záležitosti.
Bod 2
Cenová nabídka - osvětlení
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku od firmy Vejmola na prodloužení veřejného
osvětlení.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/16/11 bylo schváleno.
Bod 3
Setkání důchodců
Starosta obce seznámil zastupitele s průběhem příprav, pro tuto akci budou dokoupeny
skleničky, džbánky a hrnečky.

Bod 4
Informace – dotace na komunikace
Starosta obce informoval, že bude podána žádost o dotace na opravy komunikací, tj. cesta
ke kostelu, cesta u hřiště, cesta k regulační stanici (plyn), cesta vedle domu č.p. 27 až
k zahradě, zadní cesta k domu č.p. 32, cesta ke Březce (část v intravilánu obce), vstup na
dvůr obecního úřadu. Tyto akce budou zaneseny v rozvojovém strategickém dokumentu
obce Jasenice.
Bod 5
Rozvojový strategický dokument obce Jasenice
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozvojový strategický dokument obce Jasenice.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/16/11 bylo schváleno.

Bod 6
Sivestr 2011
Mládež obce požádala o možnost oslavit příchod nového roku v prostorách bývalé školky,
také p. Klapal požádal o to samé, dohodnuto, že bude vyhověno obou žádostí. Jak bude
zorganizováno, záleží na jejich domluvě.
Zápis byl vyhotoven dne : 4.11.2011

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

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

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

Razítko obce:

