Zápis č. 9/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žďár konaného dne 28.7.2015
Zahájení:
Ukončení:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomni:
Omluveni:

18:00 hodin
19:30 hodin
Mgr. J. Blažková, Bc. J. Novák
E. Kovářová, , ing. L. Hadrava, Mgr. J. Blažková,
Bc. J. Novák, L. Hovorka
P. Novák, ing. J. Krahulík

Program:

1. Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
3.

Dodatek k nájemní smlouvě klubovny hasičské zbrojnice

4.

Zkrácení doby nočního klidu – projednání žádosti

5. Různé

Starostka obce přivítala přítomné a seznámila je s připraveným programem.
Program zasedání byl na žádost starostky obce v bodu 5. Různé doplněn takto:
a) Schválení smlouvy o dílo se společností Beto-S s.r.o.
b) Rozpočtová změna č.5
Zastupitelstvo obce hlasuje o úpravě programu jednání dle návrhu starostky obce:
Pro: 5
-

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schválilo upravený program jednání zastupitelstva obce

1. Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi Bc. J. Novák a Mgr. J. Blažková.
Zastupitelstvo hlasuje o volbě ověřovatelů zápisu.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu dle návrhu.

2. Kontrola minulého zápisu

Bez připomínek

3. Dodatek k nájemní smlouvě klubovny hasičské zbrojnice
Na základě zjištění nepořádku v klubovně hasičárny navrhla starostka obce dodatek
nájemní smlouvy, který by řešil otázku udržování pořádku v hasičárně. Zastupitelstvo
obce tento návrh nepřijalo a uložilo veliteli hasičů panu J. Novákovi, aby zásady
udržování čistoty a pořádku v klubovně zapracoval do Provozního řádu, kterým jsou
uživatelé tohoto prostoru povinni se řídit.

4. Zkrácení doby nočního klidu
Na základě písemné žádosti manželů Kocábových se zkracuje doba nočního klidu od
24:00 ve dnech 5.9., 12.9.,19.9., 3.10., 10.10., 16.10., 23.10. a 7.11.2015 z důvodu
konání společenských akcí v Penzionu Sigma. Písemná žádost je přílohou tohoto
zápisu.

5. a) Smlouva o dílo
Zastupitelstvu obce byla předložena smlouva o dílo se společností BETO–S s.r.o.
Předmětem díla je výměna krovu včetně krytiny na hasičské zbrojnici a výměna
stropu v klubovně.
Návrh usnesení č. 1-9/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo se
společností BETO-S s.r.o. v předložené podobě.

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.

Kopie smlouvy je přílohou tohoto zápisu.

b) Rozpočtová změna č.5

Starostka obce seznámila zastupitele s rozpočtovou změnou č.5.

Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtovou změnu č.5

Zápis byl vyhotoven dne: 28.7.2015

Zapisovatel: Lukáš Hovorka

Starostka obce:

Ověřovatelé:

