1.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Z D E L O V,
konané dne 23.3.2012

č.1/2012

Ze dne : 23.03.2012
Místo konání: restaurace U JOUDY
Přítomni:Bozetický Miroslav, Čestický Jaroslav, Pavlíčková Jitka, Piatnica Tomáš,
Houštěková Iveta , Dostálová Květoslava, Koželuhová Ivana
Nepřítomni: O
Omluven: 0
Jednání řídil: starosta Bozetický M.
Zapisovatel: místostarosta :. Čestický Jaroslav
Ověřovatel: Piatnica, Pavlíčková
Program veřejného zasedání :
1. Zahájení
2.Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
3.Závěrečný účet za rok 2011
4. Opatření ke zprávě o výsledku hospodaření za rok 2011 obce Zdelov
5. Schválení změny územního plánu č. 2
6. Prodej pozemku
7. Přidělení bytu pí. Kolářová v domě s pečovatelskou službou v Kostelci n.O.
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr
1. Starosta obce přivítal přítomné a předložil návrh na program jednání :
Výsledek hlasování
Pro schválení:....................................... 7 členů
Proti:.................................................... 0 členů
Zdržel se hlasování:...............................0 členů

Program veřejného zasedání byl schválen.

2. Starosta obce provedl kontrola usnesení z minulého zasedání. Nebyl žádný ukládací
bod. Dále starosta obce upozornil občany, že zápis z minulého veřejného zasedání je k
nahlédnutí u předsednického stolu.
3. Závěrečný účet obce za rok 2011
Starosta obce seznámil veřejné zasedání se závěrečným účtem obce za rok 2011
K závěrečnému účtu za rok 2011 nebyly žádné připomínky
Starosta obce dal hlasovat o závěrečném účtu za rok 2011
Výsledek hlasování :
Pro schválení ............................ 7členů
Proti ......................................... 0 členů
Zdržel se hlasování ................... 0 členů
Závěrečný účet za rok 2011 byl schválen.
4. Starosta obce seznámil veřejné zasedání s opatřením ke zprávě o výsledku hospodaření
za rok 2011.
K opatření nebyly žádné připomínky.
Starosta dal hlasovat o opatření ke zprávě o hospodaření.
Výsledek hlasování:
Pro schválení ………………….7 členů
Proti ……………………………0 členů
Zdržel se hlasování
0 členů
Zpráva o opatření o byla schválena.
5. Schválení změny územního plánu č. 2
Starosta seznámil veřejné zasedání se změnou územního plánu č. 2 p. Vašátko, p.
Vilímek
Ke změně územního plánu nebyly žádné připomínky.
Starosta dal hlasovat o změně územního plánu.
Výsledek hlasování:
Pro schválení………………………….7 členů

Proti…………………………………...0 členů
Zdržel se hlasování……………………0 členů
Změna územního plánu byla schválena.
6. Prodej pozemku
Starosta seznámil veřejné zasedání s plánovaným prodejem pozemku p. Vilímkovi a
panu Fialovi.
K prodeji pozemku nebyly žádné připomínky.
Starosta dal hlasovat o prodeji pozemku.
Výsledek hlasování:
Pro schválení ……………….. 7 členů
Proti ……………………… 0 členů
Zdržel se hlasování ……….. 0 členů
Prodej pozemku byl schválen.
7. Přidělení bytu s pečovatelskou službou Kostelec n.Orl. pí. Kolářová
Starosta seznámil veřejné zasedání se žádostí pí. Kolářové o přidělení bytu
s pečovatelskou službou v Kostelci n.Orl.
K žádosti nebyly žádné připomínky.
Starosta dal hlasovat o souhlasu obce s přidělením bytu.
Výsledek hlasování:
Pro schválení ………………7 členů
Proti ………………………. 0 členů
Zdržel se hlasování …….. 0 členů
Přidělení bytu bylo schváleno.
8. Dotace p. Vilímek a hokejové družstvo ve výši 20.000,- Kč
Starosta seznámil veřejné zasedání s žádostí p. Vilímka o dotaci ve výči 20.000,- Kč na
založení hokejového družstva
Starosta dal hlasovat o schválení dotace.
Výsledek hlasování:
Pro schválení ……………. 2 členi
Proti ……………………….5 členů
Zdržel se hlasování ………..0 členů
Dotace nebyla schválena.
9. Diskuse :

Starosta obce otevřel k předloženým materiálům diskusi. Zárověň poděkoval za přípravu
masopustu a karnevalu a účast na úklidu obce.
p. Hloušek – poděkoval za přípravu masopustu 2012
p. Plašil – omlazení stromů lip aleje na dolní konec obce
10. Usnesení : starosta obce požádal zástupce starosty o předložení návrhu usnesení
z veřejného zasedání
Starosta obce nechal hlasovat o usnesení
Výsledek hlasování :
Pro schválení.................7 členů
Proti „
.................0 „
Zdržel se hlasování....... 0 „
Usnesení bylo schváleno

9. Závěrem starosta obce poděkoval přítomným za účast.

Starosta obce:
Bozetický Miroslav

Ve Zdelově 23.03.2012
Zapsal: Čestický Jaroslav

Zástupce starosty:
Ćestický Jaroslav

Ověřovatelé zápisu: Piatnica Tomáš
Pavlíčková Jitka

..........................
….......................

