Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Nových Sadech č. 6/11
Zahájení zasedání dne 28.9.2011 v 18.00 hod.
Počet přítomných členů tj. Karel.Klíma starosta, Frantl Petr ,Kroutilová Věra,Fousek Martin,
Burian Roman,Joch Pavel
1) Starosta (předsedající Klíma Karel) přivítal přítomné členy ZO, občany a hosty a zahájil
zasedání ZO :
a) konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce
b) podle počtu přítomných členů ZO konstatoval, že zasedání ZO je schopno se usnášet,
c) jmenoval zapisovatele pro vyhotovení zápisu, kterým je Frantl Petr
d) seznámil členy zastupitelstva obce, že nebyly proti minulému zápisu vzneseny
námitky
Schválení programu jednání ZO a určení ověřovatelů:
a) starosta přečetl navrženým program jednání, požádal o jeho případné doplnění
- žádost na Městský Úřad Velké Meziříčí o zhotovení smlouvy o vedení agendy
v RÚIAN
- Prodej pozemků za ,,Kovárnou“
- Povolení o kácení stromů u Bežděkova
- Zakoupení kontejnerů na posyp + zpomalovací pásy
b) navrhl ověřovatele zápisu p. Martina Fouska,p.Buriana Romana a vyzval k hlasování
o schválení ověřovatelů,
Pro 6, proti 0, zdržel se 0
Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu:
Vystoupení (diskuse) čl. ZO:
p. ..0.. (namítá, připomíná, navrhuje, nesouhlas.)
Vystoupení občanů obce k projednávanému bodu:
p. .. 0.. (namítá, připomíná, navrhuje)
1/ Usnesení
Zastupitelstvo počtem …6…. hlasů schvaluje:
jednání ZO se bude řídit tímto programem
2/ Žádost na Městský Úřad Velké Meziříčí o zhotovení smlouvy o vedení agendy v
RÚIAN
starosta přednesl žádost o výše uvedené:
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.16/11
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
Zhotovení výše uvedené smlouvy

3/ Prodej pozemků za ,, Kovárnou‘‘
starosta předložil ke schválení prodej pozemků za ,, Kovárnou‘‘
Hlasování: pro 0, proti 6, zdržel se 0

Usnesení č.17/11
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů pozastavuje:
Prodej výše uvedených pozemků
4/ Povolení kácení stromů rostoucích mimo les u Bezděkova
Starosta přednesl žádost Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.18/11
Zastupitelstvo počtem6 hlasů schvaluje:
Výše uvedenou žádost
5/ Schválení nákupu kontejnerů na posyp + zpomalovacích prahů
Starosta předložil žádost o nákup pěti kontejnerů + dvou zpomalovacích prahů.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.19/11
Zastupitelstvo počtem6 hlasů schvaluje:
Výše uvedenou žádost.

10/závěr

Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZO v 20.00 hod. ukončil.
Podpisy:
Ověřovatelé:
Burian Roman :………………..
Martin Fousek :……………….

starosta:
Klíma Karel:………......

