Zápis
z ve ejného zasedání zastupitelstva obce B estek konaného dne 25.4.2012
Program:

•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Schválení programu
Volba návrhové komise
Kontrola usnesení z p edchozích zasedání zastupitelstva obce
Odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy, B estek a OV
Kanalizace Chaban – I.etapa
Hospodá ský výsledek MŠ B estek a návrh rozd lení p ebytku hospoda ení
MŠ B estek za rok 2011
8. Stavební úpravy budovy OÚ a DPS B estek
9. Stavební úpravy sportovní haly
10. Pronájem ásti budovy .p. 300 v k.ú. B estek
11. Smlouva o z ízení v cného b emene - Bartošek
12. Prominutí platby nájemného
13. Zám r odprodeje pozemku
14. Systém varování obyvatelstva
15. Zm na dodavatele energií
16. Pasport místních komunikací
17. P evod pozemku parc. . 2235/11 v k.ú. B estek
18. P evod ásti pozemku p. . 2617/1 v k.ú. B estek manžel m Stýskalovým
19. Zrušení odprodeje ásti pozemku parc. . 2603/11 p. Andrýskové
20. Odprodej pozemku parc. . 2397/7 v k.ú. B estek
21. Žádosti o finan ní p ísp vek
22. Program LEADER
23. Zm na rozpo tu obce . 1/2012
24. Diskuze nad rámec rozpravy
25. Záv r

Bod 1 – Zahájení
Zasedání se konalo v budov OÚ B esdtek .p. 14 a bylo zahájeno v 17:10 hod.
starostou obce. P ítomni: p. Trávní ek, p. Krušina, p. Grebení ek, p. Chromek celkem 4 lenové zastupitelstva obce. Omluveni p. Crla a p. Hrabec. Starosta p ivítal
p ítomné a konstatoval, že jednání zastupitelstva není usnášení schopné. Protože
n kte í lenové zastupitelstva jsou údajn na cest , místostarosta Mgr. Chromek
navrhl, aby se chvilku po kalo. Starostou obce bylo navrženo, že se vy ká dalších 10
minut, a pokud se nikdo další nedostaví, bude jednání zastupitelstva ukon eno.
V 17:23 starosta sd lil, že se nikdo další z len zastupitelstva obce nedostavil, a proto
se jednání zastupitelstva ukon uje. Starosta navrhl, aby pom rn vysoké p ítomnosti
ob an bylo využito k volné diskuzi o zapo até stavb kanalizace v obci. Tak se také
stalo. V pr b hu diskuze, která trvala p es t i hodiny, se dostavili postupn další
lenové zastupitelstva (Píšt k, Jur a a K eme ek). V záv ru volné diskuze starosta
požádal p ítomné leny zastupitelstva, aby stanovili termín náhradního zasedání tak,
aby zasedání nemuselo být op tovn ukon eno z d vodu nízké ú asti len
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zastupitelstva. P ítomní lenové zastupitelstva nenašli d ív jší termín, než 11.5.2012
v 17:00. Na tento termín starosta obce svolá náhradní zasedání zastupitelstva obce.
Zapsala dne 28.4.2012 Radmila Valentová, administrativní pracovnice obce

Podepsáno starostou obce dne 2.5.2012:
RNDr. Jind ich Krušina

…………………………………
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