Zápis č. 22

Obec Jasenice
Zastupitelstvo obce Jasenice
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenice,
konaného dne 2.5.2012, 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
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 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/22/12 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.
Program zasedání:
1) Došlá pošta
2) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
3) Závěrečný účet 2011
4) Informace - les
5) Oprava vodovodního řadu
6) Různé
Bod 1
Došlá pošta
1.1
Obec Pucov nesouhlasí v navrhovanou smlouvou na dodávku vody. Starosta obce
vyvolá další kolo jednání s obcí Pucov.
1.2
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Junáka Slavkov pořádat skautský tábor od
29.7.2012 do 11.8.2012 na pozemcích p.č. 1507 a 1011 ve vlastnictví obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jasenice schvaluje žádost Junáka Slavkov pořádat skautský tábor
od 29.7.2012 do 11.8.2012
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/22/12 bylo schváleno
1.3
Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o vyvěšení moravské vlajky dne 5.7.2012.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jasenice neschvaluje žádost o vyvěšení moravské vlajky.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/22/12 bylo schváleno
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1.4
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s panem Flaksou na pouťové atrakce na dobu
10 let.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jasenice schvaluje smlouvu s panem Flaksou na pouťové atrakce na
dobu 10 let.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/22/12 bylo schváleno
1.5
Pan Jaroslav Dufek požádal obce o informace týkající se naší části polní cesty na
Březku. Starosta bude informovat pana Dufka dne 9.5.2012.
Bod 2
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 i
s opatřeními na nápravu chyb. Při přezkoumání hospodaření za rok 2011 nebyla zjištěna
závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v
budoucnosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jasenice projednalo na svém zasedání dne 2.5.2012 zprávu o
přezkoumání hospodaření obce Jasenice za rok 2011. Ze zprávy vyplývá, že byly zjištěny
nedostatky v neúplnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví (viz. zpráva), a proto ZO
přijímá opatření k nápravě chyb.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/22/12 bylo schváleno.

Bod 3
Závěrečný účet 2011
Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce za rok 2011, který byl zveřejněn na úřední
desce i v EP od 12.4.2012 do 30.4.2012.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jasenice schvaluje závěrečný účet za rok 2011 s výhradami a přijímá
opatření k nápravě chyb vyplývajících ze zprávy o přezkumu hospodaření obce. Termín
nápravy chyb je do 31.7.2012.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.6 /22/12 bylo schváleno.

Bod 4
Informace - les
Bylo vysázeno celkem 7250 stromků (dub, buk, jedle, borovice, smrk). Tržby z lesa budou
řešeny rozpočtovým opatřením.
Bod 5
Oprava vodovodního řadu
Materiál platí obec. Bylo vyměněno 5 ventilů. Po vyčíslení dosud vynaložených prostředků bude
rozhodnuto o dalším postupu.
Bod 6
Různé
6.1
Písek na pískoviště u obecního úřadu zajistí starosta obce v časovém horizontu do
konce května.
6.2
Byl vznesen požadavek na zakoupení lajnovačky na budovaný prosívkový tenisový kurt,
obec s pořízením souhlasí.
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6.3
Pokud bude možné sehnat panely, budou použity na přejezd brodu za Fraňkovými
(směr do Jelenců) a dále na přejezd u tábora Tišnov.
6.4
V pátek 25.5. v 19:00 hodin proběhne veřejná schůze zastupitelstva. K tomuto budou
22.5. v 19:00 hodin zastupitelstvem obce probrány body na program schůze.

6.5

ZO Jasenice bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 26.4.2012.

Zápis byl vyhotoven dne : 10.5.2012

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

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

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

Razítko obce:
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