Zápis z 2. Veřejné schůze zastupitelstva obce se konané dne 23.6.2010 (středa) v
18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu
Na jednání přítomno: 5

členů zastupitelstva a 1

Zapisovatelem z dnešního jednání určen:

občan- (né)- (nů) , viz. Prezenční listina

pan Ing. Miroslav Kozák

Jednání řídil : pan Jakubec Antonín starosta obce
Vzhledem k tomu, že bylo přítomno:

5

členů zastupitelstva

Veřejné jednání zastupitelstva obce je : usnášení schopné
Ověřovateli zápisu určeni:

pan Martin Peňáz , pan Roman Buben

Program:
1. Zahájení
2. Schválení změny Územního plánu obce
3. Použití dotace z DSO
4. Organizační záležitosti k setkání rodáků
5. Ostatní informace
6.Diskuze
7.Usnesení
8. Závěr
Připomínky k dnešnímu programu : nebyly
Případné návrhy na doplnění – návrhy k rozšíření,změně, programu k jednání:
Změna programu:

nebyla navržena

Hlasování o programu, pro :

5 ,// proti

0 //

zdrželo se 0 ,// hlasů

Bod č. 1 Zahájení
Pan starosta přivítal členy zastupitelstva a daší přítomné občany.
Připomenul, že Zapisovatelem z dnešního jednání je : pan Ing. Miroslav Kozák
Ověřovateli zápisu byli jmenováni:

pan Martin Peňáz , pan Roman Buben

nebyly

Bod č. 2 Schválení změny Územního plánu obce
Pan starosta pozval osobně pana Myšáka na schůzi zastupitelstva obce , jede prý do Vranova ,
nezůčastnil se jednání. Zastupitelstvo rohodlo opětovně projednat s dotýčným p. Myšákem začlenění
pozemku p.č.1/4 do nového Územního plánu obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje nový územní plán obce.
Seznámí pan Ing. Šalda Josef
Hlasování o Ú.P.O. , pro :

5

,// proti

0

/ zdrželo se 0 ,// hlasů

Bod č. 3 Použití dotace z DSO
Sarosta seznámil přitomné s výší dotace DSO Brodec celkem i s našim podílem 27.800,- , podíl obce
11.400,- Kč.
Dále seznámení s dopisem od Dvořákových z čp. 22 , ke stavu cesty Polom Hájek
Zastupitelstvo rozhodlo že Dotace v uvedené výši bude použita na opr. Cesty Polom – Hájek.
Hlasování o použití dotace pro :

5 ,// proti

0

, // zdrželo se

0

,// hlasů

Bod č. 4 Organizační záležitosti k setkání rodáků
Začátek od 13 hod. , nazpět bylo zasláno 76 návratek s potvrzením o účasti
K občerstvení , salát bramborový, řízek , vepřový , drůbeží, hranolky a směs , co nabídnou , pivo , káva ,
občersvení se bude podávat na listky, které obdrží každý u přezence. Pan starosta nechal upéct pouťové
koláče z 10 kg. Mouky v kuchini v Zoposu Přestavlky.
U prezence ,_pan Ing. Kozák a pan martin Peňáz .
Po úvodním slovu s přivítáním starostou , vystoupí děti ze školky ,za odmě nu pro ně budou připraveny
balíčky se sladkostí.
Taktéž je zamluven koňský potah s bričkou na případné projížďky po obci
Večer potom bude zábava , k tanci a poslechu bude hrát Chitanell, plakáty byly rozveženy , vstup 50,-Kč.
V neděli mše v kapličce od 15 hod.
Hlasování o organizačních opatřeních a programu ke 4. setkání rodáků
pro :

5 ,// proti

0

, //

zdrželo se

0

,// hlasů

Bod č. 5. Ostatní informace
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí pana ing Kurky o odkoupení další části pozemku nad
hasičárnou byla přečtena žádost - nebyla projednávána vzhledem k tomu, že nebyla zatím zveřejněna
bude zveřejněna na úřední desce.
Dále do 31.8.2010 naplánovat a sjednat schůzku s chalupáři v Hájku ohledně správy vodovodu v Hájku.

Bod č. 6 Diskuze
Ing. Kurka seznámil zastupitelstvo obce s možností čerpání dotace ze spolku MAS nad Orlicí.

Bod č. 7 Usnesení
Nedílnou součástí zápisu je Usnesení z tohoto jednání zastupitelstva

Bod č. 7 Závěr
Starosta s poděkováním ukončil schůzi ve 20.15 hod.

Ověřovatelé zápisu:
Buben Ronan
Zapisovatel:
Ing Kozák Miroslav

Peňáz Martin

Starosta obce
Jakubec Antonín

