ZÁPIS
z 6.ve ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 4.10.2010 na OÚ
v zasedací místnosti od 17,00hodin.
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení a uvítání
Schválení programu
Prodej ásti pozemku p.p. .1043/2 v k.ú.Zlatá Olešnice –Navarovská
-ur ení ceny
- zám r zve ejn n 15 dní
Prodej ásti pozemku p.p. .995 v k.ú.Zlatá Olešnice-Navarovská
-zám r zve ejn n 15 dní
Stažení výpov di k nájmu obchodu
-nájemce pokra uje v nájmu
Ve ejná finan ní sbírka na pomoc postiženým povodn mi zatím vynesla 6.700,-K
R zné
Diskuse
Usnesení
Záv r

1. Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce uvedla starostka obce pí.V ra Hovorková podle zákona o
obcích .128/2000 Sb.,v platném zn ní. Jednání bylo ádn svoláno a vyv šeno na ú edních
deskách a na internetových stránkách obce.P ivítala zastupitele a hosty.
K minulému zápisu nebyly žádné p ipomínky.
P ítomno bylo 11 len zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce je v tšinou hlas usnášeníschopné.
11 pro
2. Schválení programu
Program byl ádn zve ejn n a nebyly k n mu žádné p ipomínky ani dopl ující body.
11 pro
Zapisovatelem byli ur eni pí.Holinová a pí.Vedralová, s itatelem p.Plešinger a ov ovatelé
zápisu pí.Josífková a p. erný.
11 pro
3. Prodej ásti pozemku p.p. .1043/2 v k.ú.Zlatá Olešnice - Navarovská ,cena byla ur ena
na 60,-K /m2 - nutné odd lení pozemku.
Všechny náklady kolem prodeje hradí kupující.
10 pro,1 se zdržel

-24. Prodej ásti pozemku p.p. .995 v k.ú.Zlatá Olešnice – Navarovská -58m2,
Cena 60,-K /m2-nutno žádat o rozd lení pozemku
Všechny náklady kolem prodeje hradí kupující.

11 pro

5. Stažení výpov di z nájmu obchodu
pan Suchánek pokra uje minimáln do jara

6.
Založena ve ejná finan ní sbírka na pomoc postiženým povodn mi – na žádost
Zastupitelstva Obce .
Zatím vynesla 6.700,-K (6.600,-K v hotovosti a 100,-K na ú et)
Poslat do Bílého Kostela.
P išla pí.Kubíková

12 pro

P išla pí.Žantová.
7.
R zné
volby 15.-16.10.2010 3 okrsky
výpov z p.31 k 31.12.2010 – návrh na prodej
založen spo ící ú et
p ipomenutí podmínky dotace na sokolovnu
stav st echy na hasi árn
8.
-

Diskuze
pan biskup –5.výro í otev ení sokolovny
pod kování paní starostky za zastupitel m za spolupráci
p. erný – písek na plážový volejbal
byt na pošt p.Balatka – 2x u soudu
odvodn ní u p.255
knihovna va Stanovým – nadále pokra uje p.Vodse álek
vrak na obecní cest k panu Noskovi – vyšet uje policie
p.Kareš – pod kování zastupitel m za práci pro blaho obce
pod kování pí.starostce za práci pro obec po 3 volební období – p edání kv tin a dárk
od zastupitel

Usnesení z 6.zasedání Zastupitelstva obce ze dne 4.10.2010,konaného na OÚ v
zasedací místnosti
52. Schválení programu
11 pro
53. Prodej ásti pozemkup.p. .1043/2 v k.ú.Zlatá Olešnice – Navarovská
Cena 60,-K /m2
10 pro,1 se zdržel
54. Prodej ásti pozemku p.p. .995 v k.ú.Zlatá Olešnice – Navarovská –58m2
Cena 60,-K /m2
11 pro
55. Výt žek ve ejné sbírky poslat do Bílého Kostela.
9.

-310. Záv r
Starostka obce Zlatá Olešnice pí.V ra Hovorková ukon ila jednání ZO v 18,45 hodin.

