Zápis č. 48

Obec Jasenice
Zastupitelstvo obce Jasenice
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenice,
konaného dne 28.8.2014, od 19:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedáni Zastupitelstva obce Jasenice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00
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. 1/48/14 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jasenice schvaluje program zasedání takto
1) Umístění přístaveb (pergol)
2) hasičské uniformy
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 2/48/14 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Bod 1
Umístění přístaveb
Přístavek č. 1 (výroba pan Nováček) bude umístěn vedle víceúčelového hřiště u ovčína. Zakrytí
bude provedeno střešními taškami. Realizace proběhne po 13. 9. 2014.
Přístavek č. 2 (výroba pan Pokruta) bude navazovat na budovu skladu na fotbalovém hřišti.
Zakrytí bude provedeno střešními taškami, 29. 8. 2014 objednáno 750 ks. Pod taškami bude
umístěna dotyková fólie. Dne 6. 9. 2014 bude brigáda na přidělání palubek. Přístavek by měl
být hotov do 13.9.2014.
Bod 2
Hasičské uniformy
Zastupitelstvo obce Jasenice schvaluje nákup 2 ks hasičských uniforem.
Zápis byl vyhotoven dne : 4.9.2014
Zapisovatel:…………………………… ….. dne ……………………………..
Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................
............................................... dne ...........................................
Starosta: ..................................................... dne .......................................... Razítko obce:
1

