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Zápis č. 2/2010
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva
ze dne 24.3.2010

Místo a čas jednání: Zasedací místnost OÚ Habřina – 17.30 hodin, 24.3.2010
Přítomni:
Zastupitelé: dle prezenční listiny (viz příloha č. 1)
Omluven:
Neomluven:

2

Občané – dle prezenční listiny
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Určení ověřovatele zápisu a zapisovatele, volba návrhové komise
Kontrola usnesení z minulého veřejného OZ
Pronájem pohostinství
Dodatek č. 1 ke smlouvě k partnerství
Různé
Diskuse
Usnesení
Závěr

add. 1. Zahájení
- Sehnoutková Zdeňka, jednání zahájeno v 18.00 hodin. Přivítání hostů a občanů, kontrola přítomných
zastupitelů – z celkového počtu 6 přítomno 4.
i. Závěr: Při dnešním jednání je přítomna nadpoloviční většina, zasedání je
usnášeníschopné.
- přítomným zastupitelům byl přečten návrh programu jednání ke schválení a po té byli vyzváni
k návrhům na doplnění programu jednání
Hlasování:

Pro 4 členů z celkového počtu 6
Proti 0 členů
Zdrželo se: 0 členů

Závěr: Program byl schválen
add. 2: Určení ověřovatele zápisu, zapisovatele, volba návrhové komise:
a.
b.
c.

zapisovatel: Dagmar Bittnerová
ověřovatel zápisu: Podmanická Michala
Návrhová komise: Dagmar Bittnerová, Klímová Eva
Hlasování:

Pro 4 členů z celkového počtu 6
Proti 0 členů
Zdrželo se: 0 členů
Závěr: Návrh byl schválen.
add. 3: Kontrola usnesení ze dne 10.2.2009
Kontrolu usnesení provedla starostka obce p. Sehnoutková
V bodě 4 Ukládá:
a) Dopracovat kupní smlouvy a zabezpečit znalecké posudky
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Zodpovídá: místostarostka obce
Termín: co nejdříve
Probíhá

b) Dětské hřiště – spolupracovat a zajistit realizaci v souladu se smlouvou
 Zodpovídá: místostarostka obce
 Termín: dle termínu dotačního titulu
 V řízení
c)

hřbitovní řád – dopracovat
 Zodpovídá: starostka obce
 Termín: 7/2010
 Termín trvá

d) kulturní akce – posezení pro ženy u příležitosti MDŽ
 Zodpovídá: kulturní komise
 Termín: 3.3.2010
 Proběhlo
e)

elektronické zabezpečení budov čp. 28 (OÚ) a 39 (pohostinství)
 Zodpovídá: starostka obce
 Termín: 25.3.2010
 Hotové

add. 4: Pronájem pohostinství
K dnešnímu dni doručeny 2 žádosti:
1.

Macháček Jakub, bytem Neděliště, J. Košťála 40
 Nabídka: akceptuje podmínky dané záměrem obce č. 04/2009
 Nabízí možnost složení kauce 3-5 měsíčních nájmů pro případ nepředvídaných událostí
 Na své náklady zajistí výčepní zařízení
 Spolupráci na kulturních a společenských akcích, možný i sponzoring
 V současné době provozuje restauraci u Dvořáků v HK, vystudoval v oboru
 Doloženo Osvědčení o registraci na FÚ, Výpis z živnostenského rejstříku
i. Hlasování:

Pro 4 členů z celkového počtu 6

Proti 0 členů
Zdrželo se: 0 členů
Závěr: Návrh byl schválen.
2.

Karel Vrabec, bytem Sběř 84,




pouze osobní návštěva, písemná žádost nedoručena
dle ústního sdělení živnostenský list vlastní manželka

Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nebyla doručena písemná žádost, nelze k poptávce pana Vrabce přihlížet.

Nájemní smlouva bude sepsána na dobu neurčitou s 2-měsíční výpovědní dobou. Nájemné je stanoveno na
1.000,- Kč/měsíc. Toto nájemné je stanoveno jako cena nižší než je cena v místě obvyklá z důvodu dlouhodobého
nezájmu o provozování, provozovna byla dlouhodobě uzavřena (od r. 2006). Nájemné bude hrazeno na základě smlouvy
bez fakturace, vždy k 20. dni běžného měsíce.
add. 5: Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství
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Jedná se o dodatek ke smlouvě o partnerství – na realizaci projektu veřejný rozhlas a oprava místních
komunikací. V dodatku se jedná o specifikaci vyúčtování dotace pro případ, že dotace nebude schválena v plné výši, tedy
podílu jednotlivých obcí DSO Hustířanka na vyčísleném snížení. „Bod IV. Úkoly a práva a povinnosti partnerů písm. 6 –
v případě, že dojde k vynucenému vrácení dotace PRV v důsledku jakékoliv pozdější kontroly ze strany příslušných
kontrolních úřadů (SZIF, finanční úřad, apod.), tuto ztrátu dofinancuje příslušná obec, na jejímž katastrálním území bylo
pochybení v projektu zjištěno, mimořádným příspěvkem na účet Hustířanka.“ OZ doporučuje ještě projednání tohoto
bodu a případně ho upřesnit – zejména výši uváděného mimořádného příspěvku.
add.7: Různé






Podány informace k minulému usnesení – k vybraným bodům oddílu schvaluje:
Prodej dřeva – informace o množství a sortimentu
Prodej nábytku – zatím odprodány cca 4 kusy, doporučujeme dát nabídku do úřední desky
PF – žádost na zpětvzetí podána
Byt čp. 85 – p. Řeháková dle domluvy zajišťuje osazení podlah, dále byla zjištěna závada na plynovém kotli,
kotel vyčištěn, provedena revize

add. 8: Diskuse:

-

nebyla

add. 9: Usnesení:
–

viz příloha č. 3
Hlasování:

Pro 4 členů z celkového počtu 6
Proti 0 členů
Zdrželo se: 0 členů

Usnesení z dnešního jednání bylo schváleno.
add. 10: Závěr:
Jednání bylo ukončeno v 19.05 hodin
Zapsala dne 24.3.2010 Bittnerová Dagmar

Zdeňka Sehnoutková
starostka obce

Ověřovatel zápisu: Podmanická Michala
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