Obec Jasenice
Zastupitelstvo obce Jasenice

Zápis č. 26

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenice,
konaného dne 13.9.2012, 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, V. Klapal, A. Králík, M. Rybníček, T. Nováček, M. Katolický
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Vítězslava Klapala a p. Tomáše Nováčka a
zapisovatelem p. Miloše Rybníčka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jasenice určuje ověřovateli zápisu p. Vítězslava Klapala a p. Tomáše
Nováčka a zapisovatelem p. Miloše Rybníčka.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/26/12 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) Komunikace
3) Voda
4) Různé
5) Zvláštní inventarizační komise
Bod 1
Došlá pošta
Zastupitelstvo obce projednalo žádost nájemce hospody p. Pavlíčkové o změnu smlouvy z doby
určité, tj. do 31.12.2012, na smlouvu na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní dobou.
Zastupitelstvo obce s tímto souhlasí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou nájemní smlouvy na dobu neurčitou na
pronájem hospody.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/26/12 bylo schváleno.
Bod 2
Komunikace
Starosta obce informoval zastupitele o průběhu prací na jednotlivých úsecích oprav místních
komunikací.
Bod 3
Voda
Pan Milan Katolický provedl kontrolu místa opravy havárie vodovodního řadu a konstatoval, že
v současné době je místo suché a nedochází k dalšímu úniku vody. Proto bude možno výkop
zahrnout a prostor uvést do původního stavu.
Bod 4
1

Různé
4.1
Pan Lukáš Rosendorf má stále zájem o stavbu rodinného domu na vlastním pozemku.
S tím souvisí výstavba inženýrských sítí. Obec nemůže získat dotaci na zasíťování
soukromého pozemku. A protože v současné době nemá obec dostatek financí, nemůže nic
v této věci podnikat.
4.2
Starosta informoval zastupitele, že bude opětovně žádáno o dotace na rybník, příjem
žádostí do 15.10.2012. Rozpočet činí cca 1,5 milionu korun.
4.3
Starosta informoval zastupitele o vyhodnocení dětského dne, jsou připraveny doklady
nutné pro vyplacení získané dotace.
4.4.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo plat účetní obce ve výši 7000 Kč hrubé mzdy za měsíc.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo plat účetní obce ve výši 7000 Kč hrubé mzdy za měsíc.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/26/12 bylo schváleno.
Bod 5
Zastupitelstvo obce jmenovalo zvláštní inventarizační komisi na kontrolu odstranění nedostatků
závěrečného účtu roku 2011.
Složení :
předseda: Vítězslav Klapal
Členové: Milan Katolický, Miloš Rybníček
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce jmenovalo zvláštní inventarizační komisi.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/26/12 bylo schváleno.

Zápis byl vyhotoven dne : 21.9.2012

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

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

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

Razítko obce:
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