Zápis č. 4

Obec Jasenice
Zastupitelstvo obce Jasenice
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenice,
konaného dne 21. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedáni Zastupitelstva obce Jasenice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17:00 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. Katolický, M. Rybníček,
T.Nováček
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Milana Katolického a p. Tomáše Nováčka
a zapisovatelem p. Miloše Rybníčka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jasenice určuje ověřovateli zápisu p. Milana Katolického
a p. Tomáše Nováčka a zapisovatelem p. Miloše Rybníčka.
Výsledek hlasování: Pro 7
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) Podmínky pronájmu kulturního domu
2) Zajištění inventur roku 2010
3) Rozpočet na rok 2011
4) Různé
Bod 1
Podmínky pronájmu kulturního domu
Zastupitelstvo obce schvaluje následující podmínky pronájmu :
Oslava narozenin pro občany bez trvalého pobytu v Jasenici – 1000 Kč
Výdělečné akce (např. vstupné nebo prodej alkoholu) – 3000 Kč
Nádvoří + přísálí – řešit pouze s nájemcem pohostinství, v případě nepříznivého počasí a
konání akce na sále bude poplatek ve výši 1500 Kč
Tyto podmínky se netýkají SDH Jasenice a Mysliveckého sdružení Jasenice.
Energie + odpady + případné škody platí pro všechny pronájmy KD.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Bod 2
Zjištění inventur roku 2010
Zastupitelstvo obce jmenovalo inventarizační komisi takto :
- Předseda komisi : T. Nováček
- Členové komise : A. Králík, J. Tomek, M.Katolický, V. Klapal, M. Rybníček
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Bod 3
Rozpočet na rok 2011
Zastupitelstvo obce přijímá rozpočet na rok 2011 dle návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Bod 4
Různé
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na telefon pro místostarosty obce ve výši 600 Kč.
Řešení žádosti pana Bureše se odkládá z důvodu nemoci. Pan Antonín Smaha zaslal
zastupitelstvu obce žádost na pronájem KD nebo nádvoří s terminy. Bude rozhodnuto po
výroční schůzi SDH Jasenice, tak aby nedošlo ke kolizím termínů. Dále starosta informoval
zastupitele o výrobě dalších pěti stolů do KD, které by měli být hotovi v lednu.
Dne 6.12.2010 byl prohlédnut KD, a bylo rozhodnuto, že bude nutno provést rekonstrukci
elektrického vedení a také provedeno zateplení stropu sálu KD.

Zápis byl vyhotoven dne:27.12.2010
Zapisovatel:…………………………… ….. dne ……………………………..
Ověřovatele: .............................................. dne ...........................................

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

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

Razítko obce:

