
Zápis ze druhého zasedání zastupitelstva obce konaného
dne 23.4.2014 v zasedací místnosti na OÚ

Zasedání bylo zahájeno v 19.30 hod.
Účast: J. Mašek, M. Beneda, V. Marek, Ing. L. Minařík, Ing. M. Jirka, 
R. Burešová, P. Volejníková.
Hosté dle přiložené prezenční listiny: J. Klenka, V. Říhová.

Program: 
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Pronájem obecního pozemku p. Nalezinkovi
4. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
5. Oprava a údržba vnitřních prostorů v hostinci U Vavřince
6. Diskuse
7. Usnesení zastupitelstva
8. Závěr

Hlasování: 0 – 0 – 0
Pro – proti – zdržel/la se
Byl přečten a schválen program zasedání
Zapisovatelem byla navržena a schválena R. Burešová              7 – 0 – 0
Ověřovatelé zápisu byli  navrženi  a schváleni  Ing. L.  Minařík a Ing.  M.
Jirka                                                                                                  7 – 0 – 0

ad/1. Starosta přivítal hosty a zastupitele a zahájil zasedání.
ad/2. Z minulého zasedání jsou v jednání body rozšíření osvětlení a cesta
na Štrampouch.
ad/3. P. M. Nalezinek požádal obec o pronajmutí části obecního pozemku
na pozemkové parcele č. 12/4. Žádost byla vyvěšena na úřední desce od
26.3.  2014  do  11.4.2014.  jedná  se  o  parkovací  stání.  Zastupitelé  žádost
schválili za cenu 1200 Kč. Ročně.                                                    6 - 0 – 1
ad/4.  EKO KOM – smlouva o zajištění odběru a využití odpadů z obalů.
Nová smlouva se sjednává kvůli sladění s novým občanským zákoníkem.
Naši obec zastupuje SOP Přelouč, zastoupena p. Ivanem Hrůzou. Smlouvu
zastupitelé schválili.                                                                           7 – 0 – 0
ad/5. Z důvodu ukončení činnosti pronajímatele hospody u Vavřince p.T.
Kubicem bude provedena nutná oprava hostince, který je v provozu od
roku 1976 a je v neutěšeném stavu. Jedná se o toalety, výměnu vnitřních
dveří,  výměnu  židlí  a  stolů  v  lokále,  výmalbu,  zabudování  krbových



kamen,  výměnu  PVC  v  kancelář  a  přísálí,  vybudování  přístřešku  na
palivové dřevo a  další nezbytná  opatření. Po domluvě se zastupiteli a na
základě  schváleného  rozpočtu  na  rok  2014,  byly  již  některé  části
rekonstrukce  zahájeny,  v  zájmu  urychlení  a  neznalosti  dodacích  lhůt.
Zastupitelé rekonstrukci hospody v tomto rozsahu schválili.      7 – 0 – 0

Diskuse:
Na dotaz p. Ing. Minaříka, kdo bude udržovat zeleň v Benešovicích, jsme
neznali odpověď. Při sepisování tohoto zápisu již víme, p. L. Bělka a p. J.
Výborný.

Závěr: Starost poděkoval přítomným za účast a zasedání  ve 20.10 ukončil.

Zapisovatel: R. Burešová

Ověřovatel: Ing. L. Minařík                          Ověřovatel: Ing. M. Jirka

Místostarosta: M. Beneda                                                  Starosta: J. Mašek


