Zápis z II. zasedání (2/2014) zastupitelstva obce konaného dne
21.11.2014
v zasedací místnosti na OÚ
Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod.
Účast: Aleš Drahokoupil, Ing. Luboš Minařík, Ing Miroslav Jirka, Vladana Říhová,
Eva Urbanová, Drahuše Kaplanová, Petr Somr
Občané: dle prezenční listiny: p. Šváb, p. Švábová, sl. Suchánková, p.Štěpánek L.,sl. Hejcmanová
Program:
1. Zahájení
2. Řešení problému hospody U Vavřince
3. Koupě a prodej pozemků
4. Osvětlení vánočního stromu
5. Diskuse
6. Usnesení zastupitelstva obce
7. Závěr
Hlasování: 0-0-0
Pro-Proti-Zdržel se
Byl přečten a schválen program zasedání
Před zahájením byla zvolena zapisovatelkou p. Drahuše Kaplanová,
ověřovatelé p. Eva Urbanová, p. Vladana Říhová
Zapisovatelka byla navržena a schválena
Ověřovatelé byli navrženi a schváleni

7-0-0

7-0-0
7-0-0

ad1) Starosta přivítal přítomné a zahájil zasedání
ad2) Řešení problému hospody U Vavřince. Starosta se několikrát pokoušel telefonicky spojit
s p. Laušmanovou bohužel bez výsledku.
Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili, že budou postupovat právní cestou a bude osloven
právní zástupce.
7-0-0
ad3) Dle usnesení ze zasedání ze dne 16.7.2014 předložila sl. Suchánková znalecký posudek a kupní
smlouvu na pozemek vzniklý oddělením od původního pozemku p.č.369/5 označený jako p.č. 367/70
o celkové výměře 1709m2.
Nové zastupitelstvo projednalo, že se seznámí s podmínkami prodeje na základě předložené
dokumentace a podmínek pro nakládání s majetkem obce.
7-0-0
Pan Lukáš Štěpánek bytem Brloh č.p.36, 535 01 Přelouč a slečna Veronika Hejcmanová bytem Brloh
č.p. 72, 535 01 Přelouč, požádali obec o odkoupení části obecního pozemku pozemkové parcely
369/5 o rozloze přibližně 7000 m2 k výstavbě rodinného domu.
Zastupitelé vzali na vědomí informaci o podané žádosti.
7-0-0

ad4) Osvětlení vánočního stromu vzhledem k blížícímu se adventu se nestihne připravit.

Diskuse: p.Švábová vznesla dotaz ohledně osvětlení u sálu hospody U Vavřince. Osvětlení nebylo
v programu zasedání, ale byla ujištěna, že k úpravě osvětlení některých částí v obce je v plánu
následujících zasedání. Dále bude řešeno i volné pobíhání psů.
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ve 20.00 hod. ukončil.

----------------------------------------Zapisovala: Drahuše Kaplanová

----------------------------------------Ověřovatel: Vladana Říhová

----------------------------------------Ověřovatel: Eva Urbanová

----------------------------------------Starosta: Aleš Drahokoupil

