Obec Jasenice
Zastupitelstvo obce Jasenice

Zápis č. 3

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenice,
konaného dne 2. 12. 2010, od 16:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedáni Zastupitelstva obce Jasenice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 16:00 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, V. Klapal, A. Králík, M. Katolický, M. Rybníček
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Aleše Králíka a p. Jaroslava Tomka
a zapisovatelem p. Miloše Rybníčka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jasenice určuje ověřovateli zápisu p. Aleše Králíka
a p. Jaroslava Tomka a zapisovatelem p. Miloše Rybníčka.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 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) Žádost o příspěvek pro SDH
2) Příspěvek na mikulášskou nadílku
3) Návrh rozpočtu na rok 2011
4) Diskuze - různé
Bod 1
Žádost o příspěvek pro SDH
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku 25000 Kč pro SDH Jasenice. Částku
odpracují členové SDH formou brigád.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod 2
Příspěvek na mikulášskou nadílku
Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem 150 Kč na dítě.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Bod 3
Návrh rozpočtu na rok 2011
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s položkami návrhu rozpočtu na rok 2011. Bylo
opětovně diskutováno o akcích, které by mohly být provedeny v roce 2011.
- Rekonstrukce veřejného osvětlení nebo jen jeho prodloužení
- Úpravy povrchů komunikací
- Kulturní dům

Bod 4
Diskuze - různé
Pan Bureš podal žádost obsahující pět požadavků. ZO projedná na příští schůzi, na kterou
bude pan Bureš přizván.
Dne 6.12.2010 prohlédnou členové zastupitelstva KD, aby bylo možno rozhodnout o
případných opravách nebo o vylepšeních. Bude stanoveno do příští schůze.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:30 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne:10.12.2010
Zapisovatel:…………………………… ….. dne ……………………………..
Ověřovatele: .............................................. dne ...........................................

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

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

Razítko obce:

