Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce za dne 2.3.2011
Přítomni: p. Holeš E., p. Tesárek L., pí. Benešová M., p. Roušar J.
Omluveni:p. Jelínek J., p. Neděla T., p. Kalášek V.
Hosté: p. Bartoš T., pí. Dvořáková J., pí. Pantůčková A.
Ověřovatelé zápisu: p. Roušar J., p. Tesárek L.
Program: 1. schválení programu
2. kontrola usnesení
3. pozemek p. Bezděk
4. pozemek p. Mach
5. přihláška do svazu měst a obcí
6. řád veřejného pohřebiště
7. příspěvek na přístroj
8. dětské hřiště
9. smlouva s EKO KOMa.s.
10. zápis do kroniky
11. plot u pomníku
12. dopis OÚ p. Jíra
13. rozpočtové opatření
14. schválení inventarizace
15. diskuse
Ad1. zastupitelstvo schválilo program dnešního zasedání

4-0-0

Ad 2. kontrola usnesení z minula splněna
Ad 3. žádost p. Bezděka o odkup části obecního pozemku 34/2 . Bude projednáno na místě
samém . Záměr vyvěšen 21.2.2011 sňat 2.3.2011
400
ad 4 . žádost p. Macha Milana o odkup části obecního pozemku 1075/3 . Bude projednáno na
místě samém. Záměr vyvěšen 21.2.2011 sňat 2.3.2011.
400
ad 5. návrh na přihlášku do svazu měst a obcí . Návrh nebyl schválen.

004

ad 6. zastupitelstvo schválilo upravený řád veřejného pohřebiště

400

ad 7. žádost o finanční příspěvek pro výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina v Novém
Městě na Moravě. konkrétně se jedná o přístroj na srdeční masáž v sanitce.
Zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem ve výši 3600Kč.
400
Ad 8. bude provedena úprava dětského hřiště – dopadové plochy, zajistí p. Roušar 4 0 0
Ad 9. bylo provedeno seznámení se smlouvou s firmou EKO KOM a.s. na zpětném odběru
tříděného odpadu. Zastupitelé se smlouvou souhlasí.
400
ad 10. byl schválen zápis do obecní kroniky za rok 2010

400

ad 11. bude třeba opravit plot u pomníku – seznámení na místě poté další postup 4 0 0

ad 12. žádost p. Jíry o skládku čisté zeminy do obecního úvozu za domem. Bylo schváleno
s tím, že poté budou podniknuty úpravy povrchu.
400
Ad 13. bylo provedeno rozpočtové opatření dle přílohy

400

Ad.14. výsledky provedené inventarizace 2010 byly zastupitelstvem schváleny

400

Ad 15. diskuse p. Bartoš připomínka na úpravu veřejného osvětlení – bude provedena
obchůzka ,
p. Dvořáková a p. Pantůčková podali návrh na oplocení dětského hřiště- návrh
zamítnut s tím, že bude pověřen p. Roušar na vypracování fin.nabídky na oplocení
náhonu.

Zapsala Benešová Miroslava

starosta Holeš Edvard

