Zápis č. 24

Obec Jasenice
Zastupitelstvo obce Jasenice
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenice,
konaného dne 25.7.2012, 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, M. Katolický, V. Klapal, A. Králík, M. Rybníček, T. Nováček
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Tomáše Nováčka a p. Milana Katolického a
zapisovatelem p. Miloše Rybníčka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jasenice určuje ověřovateli zápisu p. Tomáše Nováčka a p. Milana
Katolického a zapisovatelem p. Miloše Rybníčka.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/24/12 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) Smlouva Ekoplan
3) Koupě pozemku
4) Hudba na pouť
5) Informace – dotace z kraje
6) Pozemek na náhradní výsadbu
7) Různé
Bod 1
Došlá pošta
1.1
Pan Pavel Bureš žádá obec o vypracování smlouvy o prodeji. Smlouvy vypracovává
vždy kupující, a hradí veškeré náklady, v tomto smyslu bude odpovězeno.
1.2
Zastupitelstvo projednalo žádost o dovybavení víceúčelového hřiště, po předložení
seznamu požadovaných úprav bude rozhodnuto.
Bod 2
Smlouva Ekoplan
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. EKO-JMP/Jasenice/01-27/12-29 o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Jasenice a firmou Ekoplan. Jedná se o vstup
na obecní pozemky za účelem provádění případných oprav plynového vedeníNávrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jasenice schvaluje Smlouvu č.EKO-JMP/Jasenice/01-27/12-29.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/24/12 bylo schváleno.
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Bod 3
Koupě pozemku
Starosta obce informoval přítomné zastupitele dohodě s panem Šrutkou, dle které pan Šrutka
prodá obci z pozemku p.č. 287/3 181m2 za cenu 6 Kč/m2. Jedná se o výměru nutnou pro
dobudování části cesty HC1 na Březku v obci a napojení na budovanou komunikaci. Obec
vypracuje smlouvu. K tomuto starosta obce dále uvedl, že 7.8.2012 dojde k předání
komunikace firmě, která bude cestu HC1 budovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jasenice souhlasí vyhotovením smlouvy a jejím podpisem za výše
uvedenou cenu.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/24/12 bylo schváleno.

Bod 4
Hudba na pouť
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek 16000 Kč za hudbu na pouť.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jasenice schvaluje příspěvek 16000 Kč za hudbu na pouť.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/24/12 bylo schváleno.

Bod 5
Informace – dotace z kraje
Obec získala dva dotační tituly
a) dětský den : celkové náklady jsou 44000 Kč. Dětský den se bude konat 18. 8. 2012.
Prezence bude od 12:30 hodin a samotný start soutěží je plánován na 13:00 hodin. Na akci
bude zváno obecním rozhlasem i plakátem. Bude poslána pozvánka emailem i do Čikova a
Pucova. V pátek 27.7.2012 v 17:00 proběhne schůzka se členy SDH Jasenice, kteří budou akci
organizačně obsazovat.
b) sportoviště : celkvé náklady jsou 160000 Kč. Bude se hlavně dobudovávat prostor pro start
požárního útoku a okolí skladu.
Bod 6
Pozemek na náhradní výsadbu
Zastupitelstvo obce určuje jako pozemek pro náhradní výsadbu, za stromy pokácené mimo
lesní porost, pozemek p.č. 1022 (levá strana cesty ke kostelu).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jasenice určuje jako pozemek pro náhradní výsadbu p.č. 1022.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/24/12 bylo schváleno.
Bod 7
Různé
7.1 Zaměření hranice mezi obecní návsí a silnicí č. 392 : polovinu ceny platí obec a druhou
polovinu Krajská správa silnic. Bude naznačeno umístění obrubníků.
7.2 Vodovodní řad: starosta podal informace o stavu oprav.
7.3 Příspěvek pro Římskokatolickou farnost Jinošov: 6. 8. 2012 proběhne jednání všech
zainteresovaných obcí, bude stanovena finanční výše pro příspěvek. Zastupitelstvo obce na
dalším zasedání bude tuto záležitost probírat.
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Zápis byl vyhotoven dne : 1.8.2012

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

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

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

Razítko obce:

3

