Obec Jasenice
Zastupitelstvo obce Jasenice

Zápis č. 19

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenice,
konaného dne 12.1.2012, od 17:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedáni Zastupitelstva obce Jasenice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17:00 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, A. Králík
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Aleš Králíka a p. Jaroslava Tomka
a zapisovatelem p. Miloše Rybníčka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jasenice určuje ověřovateli zápisu p. Aleše Králíka
a p. Jaroslava Tomka a zapisovatelem p. Miloše Rybníčka.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/19/12 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) Cena vody pro okolní obce
3) Inventarizace 2011
4) Odpisový plán
Bod 1
Došlá pošta
Bude provedena výměna 3 oken v obecní hospodě. Výměnu provede firma Ivaplast Ivančice.
Okna budou v barvě ořech/bílá s trojsklem u=0,7. Celková cena bude 45444 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jasenice přijímá nabídku firmy Ivaplast Ivančice na výměnu oken
v hospodě.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/19/12 bylo schváleno.

Bod 2
Cena vody
Zastupitelstvo obce rozhodlo, opravy na části vodovodního řadu, kudy prochází voda pro
všechny obce, do částky 10000 Kč platí obec Jasenice. Jedná se o součet ceny oprav
během kalendářního roku. U oprav nad tuto částku se podílí všechny obce částkou dle
podílu odebrané vody za předešlý kalendářní rok. Bude takto upravena i smlouva s obcemi
Čikov a Pucov. Za těchto podmínek zůstává cena pro všechny stejná.

Bod 3
Inventarizace 2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis o výsledku inventarizace za rok 2011 s výhradou,
zjištěné chyby a nedostatky budou odstraněny do konce dubna 2012.
Bod 4
Odpisový plán
Účetní obce předložila zastupitelům zpracovaný účetní odpisový plán na rok 2012.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jasenice souhlasí s účetním odpisovým plánem na rok 2012.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/19/12 bylo schváleno.

Zápis byl vyhotoven dne : 16.1.2012

Zapisovatel:…………………………… ….. dne ……………………………..
Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................

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

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

Razítko obce:

