Zápis

z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice
č. 7/2011 konaného dne 18.10.2011 od 20:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici
Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Metelka, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený
Veřejnost: 13
Přítomné přivítal starosta obce Petr Jeništa a zahájil zasedání. Konstatoval, že
veřejné zasedání bylo včas a řádně svoláno, je přítomna nadpoloviční většina členů
obecního zastupitelstva, a proto je usnášení schopné. Dále konstatoval, že zápis
z minulého obecního zastupitelstva byl řádně ověřen a schválen, a nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky.
Zapisovatel: Rudolf
Ověřovatelé zápisu: Kriegler, Valeš
Návrh programu:
1. Rozpočtová opatření
2. Pronájem samoobsluhy
3. Výběr zhotovitele územního plánu
4. Vozidlo SDH
5. Oprava střechy na domě č.p. 102
6. Diskuse
Hlasování o programu
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
Program zasedání č. 7/2011 byl schválen

ZDRŽELO SE: 0

1. Rozpočtová opatření
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 8/2011, které učinil
30.9.2011 v souladu s jemu svěřenou pravomocí.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2011.
Starosta zastupitelstvu okomentoval navržené rozpočtové opatření č. 9/2011 a
navrhnul
Usnesení č. 1/7/2011 – Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2011 tak jak je
uvedeno v příloze.
Hlasování: ANO: 9
NE: 0
Usnesení č. 1/7/2011 bylo schváleno

ZDRŽELO SE: 0

2. Pronájem samoobsluhy
Starosta veřejnosti okomentoval pracovní zasedání zastupitelstva, na kterém se
představili jednotliví uchazeči o pronájem. Informoval, že zastupitelstvo je neoficiálně
rozhodnuto a předložil k diskusi podrobnosti pronájmu.
Po diskusi navrhnul starosta
Usnesení č. 2/7/2011 – Zastupitelstvo schvaluje pronájem samoobsluhy pro uchazeče
Nguyen Thi Bich Ngoc za podmínek uvedených v nabídce ze dne 20.7.2011 a s dalšími
podrobnějšími podmínkami:
1)
pronájem na dobu určitou v délce 5 let s jednoletou zkušební dobou, po
kterou je výpovědní doba 1 měsíc.
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2)
3)

Výše nájmu bude každoročně upravována podle inflace vyhlášené Českým
statistickým úřadem.
Ve smlouvě bude možnost dalšího prodloužení na dalších pět let se
souhlasem zastupitelstva.

Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
Usnesení č. 2/7/2011 bylo schváleno

ZDRŽELO SE: 0

3. Výběr zhotovitele územního plánu
Starosta představil a okomentoval tabulku s nabídkami uchazečů a navrhnul
Usnesení č. 3/7/2011 – Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením smlouvy o
zhotovení nového územního plánu obce s firmou URBAPLAN s.r.o. za podmínek
uvedených v nabídce z 29.8.2011.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
Usnesení č. 3/7/2011 bylo schváleno

ZDRŽELO SE: 0

4. Vozidlo SDH
Místostarosta Zelený a zástupci SDH informovali o možnosti získání bezplatným
převodem vyřazeného sanitního vozu Mercedes Sprinter 4x4 vyrobeného v roce 2000.
Dále informovali o finanční náročnosti nutné přestavby vozidla. O problému proběhla
rozsáhlá diskuse, ve které byly vysloveny obavy o náklady na opravy těchto vozidlech.
Pan Dočekal navrhoval namísto přestavby a přetypování tohoto vozu koupit
typově vhodné auto nové, nebo se pokusit převést takové od Policie, nebo Celní správy.
Starosta informoval, že s novým autem se v rozpočtu neuvažuje a o ostatních
nabídkách nemá bližší informace.
Po diskusi starosta navrhnul
Usnesení č. 4/7/2011 – Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostu p. Zeleného učinit
kroky k bezplatnému převodu vyřazeného sanitního vozidla Mercedes-Benz 4x4 a
schvaluje náklady na jeho přestavbu a zprovoznění v celkové výši 110.000 Kč s
maximálním možným finančním krytím z obecního rozpočtu ve výši 70.000 s tím, že
rozdíl do celkové výše nákladů bude kryt příjmem za zapůjčení vozidla Tatra 613 do
muzea hasičských vozidel. Pokud by přestavba vyžadovala částku vyšší než 110.000
Kč bude o rozdíl ponížena dotace PO na rok 2012.
Hlasování:
ANO: 6
NE: 1
Usnesení č. 4/7/2011 bylo schváleno

ZDRŽELO SE: 2

5. Oprava střechy na č.p. 102
Starosta informoval o nutnosti opravy střechy na obecním domě č.p. 102. Ke zvážení dal
zastupitelstvu možnost celkové výměny střešního pláště, nebo pouze výměnu několika
eternitových šablon. Vzhledem ke stáří eternitu a jeho problémové výměně se
zastupitelstvo rozhodlo pro celkovou rekonstrukci. Z předložených nabídek pak vybralo
živnostníka Martina Lukáška.
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