Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 28.11.2012 v zasedací místnosti na OÚ
Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod.
Účast p. Mašek, p. Beneda, p. Ing. Jirka, p. Ing. Minařík, p. Marek, pí Burešová, pí
Volejníková.
Dále dle přiložené prezenční listiny.

Program:
1. Zahájení
2. Projednání záležitostí ohledně znovuotevření hostince u Vavřince
3. Diskuse
4. Usnesení
5. Závěr
Hlasování: 0 – 0 – 0
pro – proti – zdržel/a se
Byl přečten a schválen program zasedání.
Zapisovatelem byla navržena a schválena pí Burešová.
Ověřovatelé byli navrženi a schváleni pí Volejníková, p. Ing. Minařík .

7–0-0
7–0-0
7–0–0

ad/ 1. Starosta přivítal občany a zastupitele a zahájil zasedání.
ad/ 2. a) Dne 7.11. 2012 bylo provedeno na OÚ výběrové řízení (formou obálek), na
pronájem hostince u Vavřince. Pronájem získal p. Tomáš Kubica, bytem Benešovice čp. 10.
Rozhodla vyšší nabídka pronájmu. Přítomní byli seznámeni se smlouvou o pronájmu,
kterou sepsal právník. Zastupitelé tuto smlouvu schválili. Následně byla smlouva o
pronájmu podepsána p. starostou a p. Kubicou.
7–0-0
b) Pan Kubica provedl výmalbu výčepu, kuchyně, skladů a WC. Zastupitelé schválili, že mu
budou za tuto práci odpuštěny dva měsíční nájmy.
7–0–0
c) Bude provedena výměna vstupních dveří. Dveře budou plastové za stávající palubkové
staré třicet šest let. Na jaře 2013 budou opraveny schody do hostince s bezbariérovém
přístupem, návrh byl schválen.
7 – 0 -0
d) Bude provedena výměna nevyhovujících světel a všech ventilátorů a revize plynového
kotle i tento návrh byl schválen.
7–0-0
e) Bude zakoupena nová lednice. Stávající nefunkční budou zrušeny.
7–0–0
Revize el. rozvodů a komínů je provedena.
Diskuse:
Na návrh pí Říhové starosta projednal s vedoucím a.s. SOP Přelouč zřízení kontejneru na
sběr starého papíru, bude projednáno na příštím zasedání.
Pí Říhová a pí Kořínková navrhly, že by chtěly uspořádat Mikulášskou besídku. Zastupitelé
s tímto návrhem souhlasí a obec besídku finančně podpoří.
7- 0-0

Usnesení:
1.Zastupitelé souhlasí se smlouvou o pronájmu hostince u Vavřince. 2. zastupitelé souhlasí s
odpuštěním nájmu za výmalbu. 3. Zastupitelé souhlasí s výměnou vchodových dveří a
opravou schodů do hostince. 4. Zastupitelé souhlasí s výměnou špatných světel a
ventilátorů .5. Zastupitelé souhlasí s nákupem nové lednice. 6. Zastupitelé souhlasí s
uspořádáním Mikulášské besídky s finanční podporou obce.

Závěr:
Starosta přítomným poděkoval a zasedání v 19.40 hod. ukončil.

Zapisovatel: pí Burešová
Ověřovatel: pí Volejníková

Ověřovatel: p. Ing. Minařík

Místostarosta: p. Beneda

Starosta: p. Mašek

