Zápis 7. zasedání zastupitelstva obce
ze dne 14. dubna 2011
Přítomni: Ostrý, Sadílek, Šikula, Petrželková, Mareček, Kalas, Musil, Prudký,
Marková
Program: Zahájení
ad1)
ad2)
ad3)
ad4)
ad5)
ad6)
ad7)
ad8)

Smlouva o budoucí kupní smlouvě
Smlouva o budoucí kupní smlouvě o zřízení věcného břemene
Odstranění čekárny
Příspěvek na činnost a existenci požární stanice Kunštát
Petice za urychlení prosazení rychlostní silnice R43
Příspěvek úřadu práce na zaměstnance
Žádost o pronájem pozemku
Obecní knihovna

Zasedání zahájil v 18:30 pan starosta, který přivítal přítomné a seznámil je
s programem.
髂髂

獒獒獒獒

ad1) Smlouvy o budoucí kupní smlouvě
ZO schválilo smlouvu o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a o
součinnosti při realizaci plynárenského zařízení v lokalitě Písečná.
9 hlasů pro

0 hlasů proti

ad2) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
ZO schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
souhlasu se zřízením stavby v lokalitě Písečná
9 hlasů pro

0 hlasů proti

ad3) Odstranění čekárny
ZO schválilo odstranění čekárny na kopečku z důvodů výstavby čekárny
nové.
9 hlasů pro

0 hlasů proti

ad4) Příspěvek na činnost a existenci požární stanice Kunštát
ZO schválilo jednorázový příspěvek na činnost a existenci požární stanice
Kunštát ve výši 5.000,- Kč.
5 hlasů pro

4 hlasů proti

ad5) Petice za urychlení prosazení rychlostní silnice R43
Starosta obce seznámil ZO s peticí za urychlené prosazení realizace
rychlostní silnice R43. Tato petice bude na podepsání na obecním úřadě
v úředních hodinách.
ad6) Příspěvek úřadu práce na zaměstnance
Starosta obce seznámil ZO se zaměstnáním nových pracovníků obce.
ad7) Žádost o pronájem pozemku
ZO schválilo záměr pronájmu části pozemku parcelní č. 952/1 o výměře
180 m2.
9 hlasů pro

0 hlasů proti

ad8) Obecní knihovna
Starosta seznámil ZO s plánovanými úpravami obecní knihovny.
Diskuze:

Usnesení: ZO projednalo všechny výše uvedené body, body 1), 2), 3), 4) a 7)
schválilo.
zapsala: Petrželková

