Zápis ze zasedání ZO dne 8. 2. 2017
Přítomni: V. Lundák, , Ing. J. Blahna, , P. Bobková, M. Plavec, M. Plavcová, V. Tesárek ,
J. Poslušný
Omluveni:
Program:

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z 1/2017
4. Seznámení s výsledky kontroly hospodaření za r.2016
5. Projednání nabídky firmy SUNNYMONT na doplnění světel veř.osv.
6. projednání návrhu na odkoupení pozemku 467/1, díl o výměře 35 m2
7. Diskuze, různé
8. Usnesení, závěr

Ad. 1.: Zasedání zahájil starosta p. Lundák. Sdělil, že členové ZO jsou přítomni. Poté určil
ověřovatele zápisu z dnešního zasedání - Ověřovatelé zápisu: V. Tesárek, J. Poslušný
Zápis provede p. H. Tesárková
Přijato bez připomínek.
Starosta p. Lundák se zeptal, zda ověřovatelé předchozího zápisu mají k tomuto zápisu
připomínky. Bez připomínek.
Ad.2.: Starosta V. Lundák předložil návrh programu dnešního zasedání a zeptal se
přítomných, zda chce někdo program doplnit či některý z navržených bodů vypustit. Starosta
nechal o návrhu programu hlasovat.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení č.5/2017: ZO schvaluje návrh programu dnešního zasedání ZO Obory.
Ad.3.: Starosta vyzval člena Kontrolního výboru (KV), aby podal zprávu o kontrole plnění
usnesení ZO.
Člen KV J. Poslušný sdělil, že KV na svém zasedání provedl kontrolu plnění usnesení a vše
bylo splněno.
Starosta vyzval přítomné, zda ke zprávě KV mají připomínky či dotazy. Nikdo se nepřihlásil.
Starosta nechal o přijetí zprávy hlasovat.
ZO bere zprávu na vědomí.
Ad.4: V. Lundák seznámil ZO Obory s výsledky kontroly hospodaření obce Obory za r. 2016.
Při kontrole nebyly zjištěny žádné chyby.
Ad.5: V. Lundák seznámil ZO Obory s nabídkou firmy SUNNYMONT na doplnění světel
veřejného osvětlení v obci
- Přidání světel u bytového domu, v Horních Oborách, v zatáčce u Jechů
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č.6/2017: ZO schvaluje nabídku firmy SUNNYMONT.

Ad.6: V. Lundák seznámil ZO Obory s návrhem na odkoupení pozemku 467/1, díl o výměře
35 m2 ( pozemek v osadě Vápenice)
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č.7/2017: ZO Obory schvaluje záměr prodeje pozemku 467/1, díl o výměře 35 m2
Diskuze: V. Tesárek – zakoupení traktoru, určeného k posypu cest v obci
Hlasování: 7-0-0
Usnesení č.8/2017: ZO Obory schvaluje zakoupení traktoru k posypu v obci Obory a pověřuje
tímto p. V. Tesárka.
V. Lundák – oprava střechy na prodejně potravin
V. Tesárek – oprava stodoly – úschova hasičské a obecní techniky
J. Blahna – možnost uložení elektrického vedení do země
J. Poslušný, H. Tesárková – obnova hasičské techniky
P. Bobková – vybudování chodníku podél silnice 18 v obci Obory

Ověřili:
V. Tesárek

Zapsala: H. Tesárková

J. Poslušný

Starosta: V. Lundák

Vyvěšeno: 16. 2. 2017
Sejmuto:

