Obec Jasenice
Zastupitelstvo obce Jasenice

Zápis č. 5

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenice,
konaného dne 24. 1. 2011, od 16:30 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedáni Zastupitelstva obce Jasenice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 16:30 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. Vítězslava Klapala a p. Jaroslava Tomka
a zapisovatelem p. Miloše Rybníčka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jasenice určuje ověřovateli zápisu p. Vítězslava Klapala
a p. Jaroslava Tomka 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) Žádost POV
2) Čistička parket
3) Kapela ke kapličce na pouť
4) Různé
Bod 1
Žádost POV
Zastupitelstvo obce podá žádost na úpravy místních komunikací, za použití balené směsi.
Které komunikace budou opraveny, bude rozhodnuto později. Bude svolána veřejná schůze
s občany, kde se mohou občané vyjádřit, zda budou mít zájem o vyasfaltování svých
přístupů k místním komunikacím. Toto si budou muset zaplatit.
Bod 2
Čistička parket
Zastupitelstvo obce nebude prozatím pořizovat novou čističku parket, bude řešeno
půjčováním.
Bod 3
Kapela ke kapličce na pouť
Zastupitelstvo souhlasí se zaplacením za kapelu ke kapličce.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod 4
Různé
Bude zbudována bouda na hřišti do 25 m2.
Byly projednány předložené akce SDH Jasenice na rok 2011.
Akce, které proběhnou v KD, budou zaznamenány v kalendáři na obecním úřadě.
Předběžně vyjádřena podpora připravované výstavě obrazů, která by měla proběhnout
v letních měsících v prostorách KD.
ZO přispěje 1500 Kč na úhradu ledu hokejistům ( NHL ).
Cena vody pro obyvatele v roce 2011 zůstává stejná.
Nové internetové stránky obce budou hotovy do konce února 2011.
ZO prodalo starší traktorovou vlečku za 5000 Kč.

Zápis byl vyhotoven dne:31.1.2011

Zapisovatel:…………………………… ….. dne ……………………………..
Ověřovatele: .............................................. dne ...........................................

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

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

Razítko obce:

