Č.j. 0310

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 17.6.2010

Přítomni zastupitelé obce: Balabánová Danuše, Ing. Cikryt Jiří, Čuhel Martin, Karásek
Jaromír, Tulis Pavel, Tulis Josef, Šoustar Vladimír
Omluveni: Badalíková Tereza, Smetana Luboš
Přítomni občané: Musil Pavel, Hubl Jiří.
Ověřovatelé zápisu: Tulis Josef, Šoustar Vladimír

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2010-2014
Schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2009
Schválení zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření DSO plynofikace oblasti Bobrovska
7. Schválení závěrečného účtu DSO plynofikace oblasti Bobrovska
8. Seznámení s dopisem od MUDr. Petr Stehlík – GARN
9. Rybník Halíř
10. Schválení úvěrové smlouvy u ČS na profinancování rekonstrukce lesní cesty
11. Rozpočtové opatření
12. Informace o postupu projektu „ Krajinotvorný prvek Podvesnice“
13. Pomník a kříž – nabídka na očištění
14. Různé
15. Závěr

Ad 1/ + Ad 2/ Pan starosta přivítal všechny přítomné a na ověřovatele zápisu navrhl
pány Tulise Josefa a Šoustara Vladimíra. Oba jmenovaní byli hlasováním určeni
ověřovateli zápisu.
Ad 3/ Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo navržený počet členů zastupitelstva pro
volební období 2010 - 2014 a to – 9 členů.
Ad 4/ Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo předloženou zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 – nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.
Ad 5/ Pan starosta předložil ke schválení závěrečný účet obce za rok 2009.
Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo jednohlasně.
ad 6/ Pan starosta předložil ke schválení zápis z dílčího přezkoumání hospodaření DSO
pro plynofikaci oblasti Bobrová. Zastupitelstvo obce jednohlasně tento zápis schválilo.
Ad7/ Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo hlasováním předložený „Závěrečný účet
DSO pro plynofikaci oblasti Bobrová“.
ad8/ Pan starosta seznámil přítomné s dopisem pana MUDr. Stehlíka – firma GARN, ve
kterém jmenovaný obvinil všechny osoby, které se podílely na přípravě knih o Dlouhém

vydaných v roce 2001 a 2007 z porušování autorských práv a to tím, že jsme v publikaci
použili text z Vlastivědy Moravské. Celkem požadoval po jednotlivcích za jednu knihu
10000,- Kč, celkem 150 000,- Kč. Panu MUDr. Stehlíkovi pan starosta odpověděl,že
tento dopis považuje za vydírání. Navíc MUDr. Stehlík nikterak nedoložil, že autorská
práva skutečně vlastní a dopisem, který mu posílá, považuje celou věc za ukončenou. V
případě, že MUDr. Stehlík bude dále pokračovat , pověřuje zastupitelstvo obce starostu k
vyhledání právní pomoci. Schváleno všemi hlasy přítomných zastupitelů.
Ad 9/ Zábrany vedle lávky nad přepadem zhotoví kovář Josef Tulis č.69 na základě
objednávky. Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo.
Na návrh občanů na zbourání staré zdi mezi č.p. 11 a pozemky obce u plánovaného
dětského hřiště a postavení zdi nové, která bude moci sloužit jako odrazová ploch při
míčových hrách, zastupitelstvo rozhodlo přizvat projektanta Ing. Musila, který záměr
posoudí a připraví nový projekt.
ad 10/ Uzavření úvěrové smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce, kterým bylo
rozhodnuto všemi hlasy o uzavření této Úvěrové smlouvy č. 0330488459
a pověřilo starostu k uzavření této smlouvy. Rovněž byl shváleno všemi hlasy zřízení
BÚ u ČS a zrušení u BÚ u KB.
ad 11/ Pan starosta přednesl rozpočtová opatření předložená účetní obce. Zastupitelstvo
obce všechna tato rozpočtová opatření schválilo jednohlasně.
Ad 12/ Pan starosta podal informace o postupu projektu „Krajinotvorný prvek
Podvesnice“. Zastupitelstvo obce souhlasí s postupem při vyřizování projektu.
Ad 13/ Pan Vnuk nabídl obci, že vyčistí křížek „U kovárny“ a pomník padlým ve
světových válkách. Zastupitelstvo obce souhlasí s vyčištěním křížku, ale pomník nechat
v současném stavu.
Ad 14/ Pan Jan Tulis z Branišova žádá obec o povolení položení ing. sítí pod obecní
cestou. Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo.
ad 15/ Pan starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.

