Obec Jasenice
Zastupitelstvo obce Jasenice

Zápis č. 20

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenice,
konaného dne 20.2.2012, 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, V. Klapal, A. Králík
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Tomáše Nováčka a p. Jaroslava Tomka
a zapisovatelem p. Aleše Králíka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jasenice určuje ověřovateli zápisu p. Tomáše Nováčka
a p. Jaroslava Tomka a zapisovatelem p. Aleše Králíka.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/20/12 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) Oprava hasičské stříkačky
2) Smlouva na odběr vody pro okolní obce
4) Zaplacení ledové plochy
5) Diskuze

Bod 1
Došlá pošta
Na základě výzvy k žádosti o dotaci z PRV na projekt Stavební úpravy místních komunikací
budou doloženy v termínu požadované přílohy.
Bod 2
Oprava hasičské stříkačky
Zastupitelstvo obce souhlasí s povedením opravy hasičské stříkačky v ceně do 50000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jasenice souhlasí s provedením opravy hasičské stříkačky.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/20/12 bylo schváleno.

Bod 3
Smlouva na odběr vody pro okolní obce
Zastupitelstvo obce rozhodlo o vypracování smlouvy na dodávku pitné vody pro obce Čikov
a Pucov na základě předloženého návrhu smlouvy.

Bod 4
Zaplacení ledové plochy
Zastupitelstvo obce souhlasí se zaplacením ledové plochy pro veřejnost v Náměšti nad
Oslavou v ceně 2775 Kč.
Zastupitelstvo obce Jasenice souhlasí se zaplacením ledové plochy pro veřejnost.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/20/12 bylo schváleno.

Bod 5
Diskuze
5.1) probrána možnost požádat úřad práce o pracovníky na VPP.
5.2) připravit konkrétní místa na opravy místního vodovodního řadu.
Zápis byl vyhotoven dne : 29.2.2012

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

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

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

Razítko obce:

