Obec JEZBOŘICE
ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce Jezbořice,
konaného dne 21. listopadu 2012 na Obecním úřadě v Jezbořicích
Přítomni: J. Šlégr, F. Pilňáček, R. Valenta, M. Bureš, P. Nekvinda, F. Kučera,
Omluveni: P. Hyhlík
Zasedání bylo svoláno starostou na 21. listopadu 2012, informace o konání zastupitelstva bylo
vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne 12. listopadu 2012, tj. nejméně 7 dní před veřejným
zasedáním. Zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona o
obcích.
SCHVÁLENÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO:
Předsedajícím zasedání byl navržen pan Josef Šlégr
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:50 hod za přítomnosti 6 členů zastupitelstva obce
Jezbořice, to je nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce. Prezentace viz. přítomni.

SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ:
Program jednání byl navržen takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oprava místní komunikace u koupaliště a na Cerhově
Oprava střechy na dílně u školy a nákup oken
Nákup techniky na údržbu zeleně
Vývěsní tabule včetně zpevněné plochy + zastřešení se zpevněnou plochou pro posezení na
místním sportovišti
Výsadba zeleně
Prodej hasičské Avie
Výstavba venkovního bazénu manželů Netolických
Zpráva o hospodaření obce

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Způsob hlasování na dnešním zasedání zastupitelstva:
Hlasovat o všech návrzích v průběhu zasedání veřejně.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Ø Určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem byl navržen pan R. Valenta, za ověřovatele zápisu navrženi a schváleni pan M. Bureš
a pan F. Kučera.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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Obec JEZBOŘICE
Ad. 1.
• Oprava místní komunikace u koupaliště a na Cerhově
Cenová nabídka od firmy M-SILNICE a.s. na opravu místní komunikace činí 43 186,- Kč s
DPH.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s cenovou nabídkou na opravu místní
komunikace.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Ad. 2.
• Oprava střechy na dílně u školy a nákup oken
Na opravu střechy na dílně u školy byly poptány dvě firmy: D&D Pokrývačské, klempířské a
stavební práce ve výškách s cenou 61 701,- Kč s DPH a OSVČ Petr Krišťák s cenou 58 299,Kč s DPH.
Cena oken, která jsou určená pro dílnu u školy, je 11 711,- Kč s DPH.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce vybralo pro opravu střechy na dílně u školy nabídku
pana Petra Krišťáka, která činí 58 299,- Kč s DPH. A dále souhlasí s nákupem oken za cenu
11 711,- Kč s DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Ad. 3.
• Nákup techniky na údržbu zeleně
Pro výběrové řízení z projektu „MAS Železnohorský region, o.s. Návrat ke kořenům“ na nákup
techniky na údržbu zeleně, budou poptány tři firmy. Kritéria k výběrovému řízení budou
předána poptaným firmám.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s oslovením tří firem na výše uvedenou akci a
pověřuje starostu k jednání s poptanými firmami.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Ad. 4.
• Vývěsní tabule včetně zpevněné plochy+ zastřešení se zpevněnou plochou pro posezení na
místním sportovišti
Pro výběrové řízení z projektu „MAS Železnohorský region, o.s. Návrat ke kořenům“ na
vybudování nových vývěsních tabulí na návsi a na zastřešení se zpevněnou plochou pro
posezení na místním sportovišti, budou poptány tři firmy. Kritéria k výběrovému řízení budou
předána poptaným firmám.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s oslovením tří firem na výše uvedenou akci a
pověřuje starostu k jednání s poptanými firmami.
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Ad. 5.
• Výsadba zeleně
Pro výběrové řízení z projektu „MAS Železnohorský region, o.s. Návrat ke kořenům“ na
výsadbu zeleně v obci, budou poptány tři firmy. Kritéria k výběrovému řízení budou předána
poptaným firmám.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s oslovením tří firem na výše uvedenou akci a
pověřuje starostu k jednání s poptanými firmami.

Ad. 6.
• Prodej hasičské Avie
Obec Jezbořice prodává hasičskou Avii pro její vysoké provozní náklady a velkou poruchovost.
Cena byla stanovena na 13 000,- Kč s DPH.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem hasičské Avie za cenu 13 000,- Kč s
DPH.

Ad. 7.
• Výstavba venkovního bazénu manželů Netolických
Obec Jezbořice obdržela dne 01.11.2012 písemnou žádost manželů Netolických o vyjádření k
souhlasu s umístěním venkovního bazénu pro územní souhlas.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním a výstavbou venkovního bazénu
manřelů Netolických na jejich pozemku označeném jako pozemková parcela p.č. 126/6 v
katastrýlním území Jezbořice.
Ad. 8.
•
•

Zpráva o hospodaření obce

Závěr

Ukončeno, přečteno a podepsáno v 19:40 hod.

Zapsal: Radek Valenta

Ověřili: František Kučera

Martin Bureš

Starosta obce:
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