Obec Jasenice
Zastupitelstvo obce Jasenice

Zápis č. 21

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenice,
konaného dne 6.3.2012, 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, V. Klapal, A. Králík, M. Rybníček
Hosté : p. Pavel Bureš – k projednání bodu 2, p. Martin Dufek – k projednání bodu 3,
p. Vladimír Franěk – k projednání bodu 4
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p.Tomáše Nováčka a p.Aleše Králíka a
zapisovatelem p. Miloše Rybníčka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jasenice určuje ověřovateli zápisu p. Tomáše Nováčka a
p. Aleše Králíka a zapisovatelem p. Miloše Rybníčka.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/21/12 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. Na požadavek p.Klapala
byl návrh programu doplněn o bod č.8 Příprava projektů.
Program zasedání:
1) Došlá pošta
2) Žádost p.Bureše
3) Žádost p.Dufka
4) Komunikace
5) Žádost p.Smahy - KD
6) VPP
7) Lípy - posouzení
8) Příprava projektů.

Bod 1
Došlá pošta
Neobsahuje žádné záležitosti.
Bod 2
Žádost pana Pavla Bureše
Pan P.Bureš požádal o prodej části pozemku p.č. 75/1 o přibližné rozloze 350 m2 ( část č.1 pozemek od hranice jeho parcely směrem k obci za strouhu a část č.2 - pás šířky cca 8 m
souběžný se strouhou od hranice jeho parcely po regulační stanici). Zastupitelstvo obce
souhlasí s prodejem části č.1 po střed strouhy směrem k obci a po horní hranici pozemku pana
Bureše směrem k regulační stanici o přibližné rozloze 240 m2. Rozlohy jsou pouze orientační.
Všechny potřebné podklady k prodeji včetně zaměření předloží kupující.
Prodej části č.2 nebyl schválen zast.obce z důvodu nejasnosti hranic vlastníků pozemků.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jasenice souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 75/1 dle výše
uvedeného textu panu Pavlovi Burešovi.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/21/12 bylo schváleno.

Bod 3
Žádost pana Martina Dufka
Za přítomnosti p.Dufka byly projednány jeho požadavky na zajištění kanalizace. Žádost p.Dufka
byla zamítnuta.
Bod 4
Komunikace
Starosta obce informoval zastupitele o připravované opravě místní komunikace směrem k obci
Březka. V prvotním návrhu byla uvedena šíře komunikace 6 m. Podle předloženého projektu
bude mít cesta HC1 šíři 3 m a navazující komunikace obce bude stejně široká tj. 3 m.
Z uvedeného vyplývá, že pro obec není nutné odkoupit pozemek napravo od komunikace.
Současně byla projednána žádost p.V.Fraňka o opravu obecní komunikace před vjezdem na
jeho parcelu v době provádění oprav dle výše uvedeného. Zastupitelstvo obce projedná rozsah
a cenu opravy s dodavatelskou firmou s cílem vyhovět žádosti p.Fraňka. S výsledkem jednání a
konečným stanoviskem zast.obce bude p.Franěk seznámen.

Bod 5
Žádost pana Antonína Smahy
Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem kulturního domu panu Antonínovi Smahovi v
termínech 20.4.2012 a 8.12 2012. Pronájem KD odsouhlasen bez poplatku obci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jasenice souhlasí s pronájmem KD panu Antonínovi Smahovi ve
dnech 20.4.2012 a 8.12.2012.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/21/12 bylo schváleno.

Bod 6
VPP
Starosta informoval o zaměstnávání občanů na VPP. Do emailu obce došly informace z úřadu
práce + potřebné formuláře. Pokud budou doporučeni z ÚP evidovaní občané, je možno tyto
zaměstnat. Obec vyžádala zaslání bezdlužnosti od požadovaných úřadů.
Bod 7
Lípy u kapličky
Starosta seznámil přítomné s dopisem z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky,
který se týká posouzení zdravotního stavu lip u kapličky na návsi. V dopise je pouze doporučení
zvážit ponechání vyvětvené lípy v blízkosti kapličky, v případě jejího skácení výsadba nové na
stejném místě. Další dvě lípy ponechat, pouze provést revizi.
Tento dopis je pouze doporučení, nemá charakter dokumentu, který obec požadovala
z hlediska dokladování bezpečnosti občanů a návštěvníků obce. Zůstává v řešení.
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Bod 8
Příprava projektů.
Na základě vyhlášení dotačních titulů z Fondu Vysočiny(FV00262, FV 00263 a FV00264). bylo
rozhodnuto o přípravě projektů za účelem získání dotací pro akce obce spadající do
vyhlášených oblastí. Za účelem detailní přípravy projektů se uskuteční schůzka zastupitelů
obce dne 13.3.2012 od 16:00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne : 13.3.2012

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

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

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

Razítko obce:
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