Obec Jasenice
Zastupitelstvo obce Jasenice

Zápis č. 2

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenice,
konaného dne 16. 11. 2010, 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, V. Klapal, T. Nováček, M. Katolický, M. Rybníček
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) Informace o obecním vodovodu
2) Návrh rozpočtu – diskuze o investicích na rok 2011
3) Řád pohřebiště
4) Žádosti o pronájem obchodu a pohostinství
5) Povolení vjezdu na obecní pozemky
6) Diskuze
Bod 1
Informace o obecním vodovodu
V jarních měsících bude provedena kontrola funkčnosti řadu a ventilů. K datu 31. 10. 2010 je
na účtu vody 320 000 Kč.
Bod 2
Návrh rozpočtu – diskuze o investicích na rok 2011
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s položkami rozpočtu roku 2010 a jeho plněním.
Zároveň bylo diskutováno o akcích, které by mohly být provedeny v roce 2011, poté byl
projednán návrh rozpočtu na rok 2011.
Bod 3
Řád pohřebiště
Zastupitelstvo obce schvaluje textové úpravy v Řádu pohřebiště.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod 4
Žádosti o pronájem obchodu a pohostinství

Starosta konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba veřejně hlasováním.
Žádost o pronájem obchodu:
Byla pouze jedna žádost o pronájem obchodu, a to od paní Kazatelové, která byla
současnou nájemkyní. Pronájem bude na dva roky a zůstane i cena. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Jasenice schvaluje pronájem obchodu paní Kazatelové
od 1.1.2011.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Žádost o pronájem pohostinství:
Byly přijaty dvě žádosti o pronájem pohostinství, a to od paní Pavlíčkové a od paní
Pavlíkové, která je současnou nájemkyní. Pronájem bude na dva roky a zůstane i cena.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Jako první se hlasovalo o žádosti paní Pavlíčkové.
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 2
Zdrželi se 0
Druhé hlasování bylo o žádosti paní Pavlíkové.
Výsledek hlasování: Pro 2
Proti 4
Zdrželi se 0
Zastupitelstvo obce Jasenice schvaluje pronájem pohostinství paní Pavlíčkové
od 1.1.2011.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Bod 5
Povolení vjezdu na obecní pozemky
Zastupitelstvo obce souhlasí s vjezdem na obecní pozemky v termínu 28. 5. 2011 pro
účastníky soutěže „O zlomenou poloosu“.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Bod 6
Diskuse
Bylo projednáno, že se opraví brigádnicky hráz potoka v místech, kde je zadržována voda,
tak aby při prudkém zvýšení průtoku nedošlo k poškození hráze. Termín : 21.11.2010
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne:20.11.2010
Zapisovatel:…………………………… ….. dne ……………………………..
Ověřovatele: .............................................. dne ...........................................

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

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

