Zápis č. 58

Obec Jasenice
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenice,
konaného dne 10.9.2015, 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, M. Katolický, T. Nováček, A. Králík, M. Rybníček,
T. Večeřa, L. Nováček

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Tomáše Večeřu a p. Tomáše Nováčka a zapisovatelem p.
Miloše Rybníčka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jasenice určuje ověřovateli zápisu p. Tomáše Večeřu a
p. Tomáše Nováčka a zapisovatelem p. Miloše Rybníčka.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/58/15 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) Přípojka kanalizace k č.72
2) Rozpočtové opatření č. 8
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 2/58/15 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Bod 1
Přípojka Kanalizace k domu č.72
Zastupitelstvo obce projednalo na svém zasedání žádost pana Madenase na vybudování kanalizační
přípojky přes potok Jasinka na hranici jeho pozemku a rozhodlo se jeho požadavek zamítnout. Pan
Madenas nedodal v daném termínu do 15.6.2015 souhlas s nabízenou projektovou dokumentací. Ani
nekontaktoval obec se svým požadavkem, protože přípojky jsou vyvedeny pouze mimo komunikaci, a ani
se s vybudováním přes potok nepočítalo. Pokud bychom toto odsouhlasili, došlo by ke zdržení cca 2
měsíce, neboť ostatní žádosti už jsou na stavebním úřadě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Jasenice zamítá požadavek na vybudování kanalizační přípojky přes potok
Jasinka po pozemek k domu č.72.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 3/58/15 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Bod 2
Rozpočtové opatření č. 8
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8.
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Zápis byl vyhotoven dne : 14.9.2015
Zapisovatel:…………………………… ….. dne ……………………………..
Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................
............................................... dne ...........................................
Starosta: ..................................................... dne ..........................................
Razítko obce:
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