Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva
Újezd u Plánice konané dne 26. 09. 2014 v KD od 19.00 hodin

Účast zastupitelstva: Votava, Moravec, Petr E., Bešta J, Král A., Touš J.
Hosté: Správce obecního lesa p. Bělohlavý M.

Program zasedání:
Zahájení - určení zapisovatele - Bešta Jiří

-místostarosta p. Votava přivítal a pozdravil všechny přítomné a seznámil je s programem
dnešního veřejného zasedání. Vyzval přítomné povstáním uctít minutou ticha za zesnulého
starostu Ladislava Častu.
Zároveň určil p. J. Beštu zapisovatelem z dnešního veřejného zasedání a určil jednotlivé
funkce vyplývající z programu - jména členů návrhové komise
a ověřitelů z posledního a z dnešního zasedání.
volba návrhové komise

p. Holý, p. Šlajer

Určení dvou ověřitelů z dnešního zasedání

p.Moravec, p.J. Bešta.

ověření zápisu z posledního zasedání

p.Král, J. Touš .

Kontrola usnesení z posledního zasedání - p. Votava
Pan místostarosta J. Votava provedl za přítomnosti všech kontrolu a přečtení usnesení z minulého
zasedání.
Shledal a je vše bez výhrad vyřízeno
Seznámení s došlou poštou - p. J. Bešta
Poté p. Bešta seznámil všechny přítomné s došlou poštou za třetí čtvrtletí 2014,
bez připomínek přítomných
Zprávu o obecním lese přednesl p. Bělohlavý
Pan Bělohlavý seznámil přítomné s průběhem prací v obecním lese a s výtěžností prodeje dřeva,
přečetl správu finančního hospodaření obecního lesa. Objasnil náklady na zalesňování po těžbě
dřeva. Připomněl kontrolu zastupitelstva v obecním lese 4.10.2014.
1 Obecní zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové změny č. 4 a č. 5 na rok 2014
2 Projednalo a schválilo s VODOSPOLEM na údržbu kanalizace
Pro 6 hlasů, proti 0 hlasů
3 Projednalo a schválilo položení žlábků a úpravy u čp. 52 paní Smolové
Pan místostarosta objasnil celou problematiku úprav silnice, ukončení vozovky žlábky
a chodníkem
Pro 6 hlasů, proti 0 hlasů
4 Projednalo a schválilo příspěvek pro, Oblastní charita Klatovy, 3000,- Kč
Pro 6 hlasů, proti 0 hlasů

5 Projednalo a schválilo svatební dar pro - Emilian Petr, 1000,- Kč
Pro 6 hlasů, proti 0 hlasů
6 Seznámení s harmonogramem zajištění úkolů pro volby do Zastupitelstev obcí
Pan místostarosta seznámil přítomné s průběhem a přípravou voleb, volební komise byla
doplněna paní Faistovou za odstupující paní Častovou.
7 Diskuse občanů:
Pan Tícha vznesl dotaz na obsazení hostince v KD .
Pan Votava odpověděl - zájem projevil občan z Plzně, ale nabídku nepřijal z důvodů velké
vzdálenosti od bydliště.

8 Usnesení přečetl p. M. Faist
9 Závěr
Zapsal Jiří Votava

dne 03.10.2014

Místostarosta:

Jiří Votava ………………………………

Ověřovatelé:

p. Bešta J. ………………………………
p. Petr E. ………………………………..

