Obec JEZBOŘICE
ZÁPIS
Ze zasedání zastupitelstva obce Jezbořice,
konaného dne 17. července 2013 na Obecním úřadě v Jezbořicích
Přítomni: J. Šlégr, F. Pilňáček, R. Valenta, M. Bureš, P. Nekvinda, P. Hyhlík, F. Kučera
Omluveni:
Zasedání bylo svoláno starostou na 17. července 2013, informace o konání zastupitelstva bylo
vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne 9. července 2013, 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 7, proti 0, zdržel se 0
Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 19:30 hod za přítomnosti 7 členů zastupitelstva obce
Jezbořice, to je nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce. Prezentace viz. přítomni.
SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ:
Program jednání byl navržen takto:
1.Příspěvky na kanalizační přípojky po obecních pozemcích Fiala Pavel (č.p.52), Filala Vítězslav
(poz. p.č.131/5)
2.Aktualizace nabídek peněžních ústavů za účelem profinancování výstavby kanalizace
3.Oprava chodníku v délce cca500m po pravé straně silnice III.třídy ve směru na Heřmanův Městec
4.Oprava chodníku v délce cca500m po levé straně silnice III.třídy ve směru na Heřmanův Městec
5.Záměr na dodělání cca 280m hlavního kanalizačního řádu
6.Poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova – Pardubický kraj
7.Zpráva o hospodaření obce
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Způsob hlasování na dnešním zasedání zastupitelstva:
Hlasovat o všech návrzích v průběhu zasedání veřejně.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
ØUrčení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem byl navržen pan R. Valenta, za ověřovatele zápisu navrženi a schváleni pan M. Bureš
a pan P. Nekvinda.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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Ad. 1.
•Příspěvek na kanalizační přípojky po obecních pozemcích Fiala Pavel (č.p.52), Filala Vítězslav
(poz. p.č.131/5)
Na obecní úřad byly doručeny žádosti o poskytnutí příspěvku na kanalizační přípojky po obecních
pozemcích od Pavla Fialy (č.p.52) a Vítězslava Fialy (poz.p.č.131/5)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce odsouhlasilo příspěvek ve výši 5 000 Kč na každou
kanalizační přípojku.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Ad. 2.
•Aktualizace nabídek peněžních ústavů za účelem profinancování výstavby kanalizace
Na obecní úřad byly doručeny tři aktualizované nabídky na profinancování výstavby kanalizace
a to od Komerční banky, České spořitelny a ČSOB. Banka GE Money Bank aktualizaci
neprovedla.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a vyhodnotilo přijaté nabídky. Pořadí bank
bylo následující: ČSOB, Česká spořitelna, Komerční banka
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Ad. 3.

•Oprava chodníku v délce cca 500m po pravé straně silnice III.třídy ve směru na
Heřmanův Městec

Obec Jezbořice vypisuje záměr na opravu chodníku v délce cca500m po pravé straně silnice III.třídy
ve směru na Heřmanův Městec.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s vypsáním záměru na opravu chodníku po
pravé straně silnice III.třídy ve směru na Heřmanův Městec. Na tento záměr budou osloveny
tři firmy.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Ad. 4.

•Oprava chodníku v délce cca 500m po levé straně silnice III.třídy ve směru na
Heřmanův Městec

•Obec Jezbořice vypisuje záměr na opravu chodníku v délce cca500m po levé straně silnice III.třídy
ve směru na Heřmanův Městec.
•Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
•Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s vypsáním záměru na opravu chodníku po levé
straně silnice III.třídy ve směru na Heřmanův Městec. Na tento záměr budou osloveny tři
firmy.
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•Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Ad. 5.
•Záměr na dodělání cca 280m hlavního kanalizačního řádu
•
•Obec Jezbořice vypisuje záměr na dodělání hlavního kanalizačního řádu v délce cca 200m na
pozemku parc.č. 178/1(od pana Bureše k panu Brožkovi) + záměr na dodělání hlavního
kanalizačního řádu v délce cca 80m na pozemku parc.č.372 (od pana Matějky k panu Turynovi)
•
•Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s vypsáním záměru dodělání hlavního
kanalizačního řádu na pozemku parc.č.178/1 a parc.č.372 v katastru obce Jezbořice. Na tento
záměr budou osloveny tři firmy.
•
•Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Ad. 6.

•Poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova – Pardubický kraj
•
•Pardubický kraj poskytl dotaci ve výši 100 000 Kč z Programu obnovy venkova na opravu
chodníků v katastru obce Jezbořice.
•
•Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o poskytnutí dotace z Programu
obnovy venkova, kterou poskytl Pardubický kraj
•Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Ad. 7.
•Zpráva o hospodaření obce
•Závěr
Ukončeno, přečteno a podepsáno v 20:35 hod.

Zapsal: Radek Valenta

Ověřili: Martin Bureš

Petr Nekvinda

Starosta obce:
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