
Zápis zl (L|ZOL8) zastupitelstva obce konaného,
dne 5. 11.2018

Zasedání bylo zahájeno 19.00 hodin

Účast: Aleš Drahokoupil, lng. Luboš Minařík, Eva Urbanová, František Hraba

Bc. Drahuše Kaplanová, Josef Loužil

Občané: dle prezenční listiny - K. Burešová, p. Mašek, p. Volejníková, p. Malá, p.

Chudobová, p. Šinfelt, p. Šinfeltová, p. Drahokoupilová, p. Bervid,

Program:

1. Zahájení

2. Určení zapisovatele zápisu

3. Volba ověřovatelů zápisu

4. Schválení programu zasedání

5. Hodnocení volebního období

6. Složení slibu členů zastupitelstva

7. Volba starosty

8. Volba místostarosty

9. Volba členů rnýborů

10. Schválení finančních odměn zastupitelů

11. Rozpočtové opatření č. 5/20].8

].2.Smlouva o smlouvě budoucí -ČeZ Distribuce, a.s

13. Diskuse (pronájem obecních pozemků, oprava místní komunikace, frézování pařezŮ,

atd.)

L4.Z'ávér

Hlasování: &0-0
Pro-Proti-Zdržel se

ad 1} Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hodin

ad 2} Volba zapisovatele - p. Drahuše Kaplanová
Zapisovatetka byta navržena a schválena 7,0-0

ad 3} Ověřovatelé - p. Eva Urbanová, p. František Hraba

Ověřovatelé byti navrženia schváleni 7-a,0

ad a} Byl přečten pro8ram zasedání a doplněn o bod 13) Koupě pozemku

Zastupiteté program zasedóníschvóliti 7-0-a



ad 5) Hodnocení volebního období . .

Starosta p. Drahokoupil zhodnotil uplynulé volební období a přivítal nové členy.

ad 6} Složení s!ibu členů zastupitelstva
Přítomní zastupitelé stvrdili suým podpisem složení slibu členů zastupitelstva.

ad 7} Volba starosty
Přímou volbou starosty obce byl zvo]en A. DRAHOKOUPIL

ad 8} Volba místostarosty
Přímou volbou místostarosty obce bylzvolen lng. Luboš Minařík

ad 9) Volba členů

Název výboru

7-0-0

7-o-0

Výbor finanční

Výbor kontrolní Eva urbanová

Výbor kulfurní, m7ádeže a sportu Petr Somr

Výbor životního prostředí František Hraba

Výbor pro rozvoj obce Josef Loužil

Osadní výbor Benešovice Ing. Luboš Minařík

Předseda Členové

Josef Loužil
Drahuše Kaplanová

Petr Somr

František Hraba

Petr Somr

Eva urbanová

Drahuše Kaplanová

Josef Loužil

Eva urbanová

Drahuše Kaplanová

František Hraba

václav sotona

Ing. Miroslav Jirka

Zastupitelé tuto zóležitost projednali a schválili. 7-0-0



ad 10} Schválení finančních odměn zastupitelů
Zastupitelé projednali finanční odměny zastupitelů ve uýši:

Starosta: 14 600,-; místostarosta 13 L4O;; zastupitelé 1500,-;
p. Loužil požádal o snížení fin. Odměny o 50 % - tedy 75O,-

Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili.

ad 11} Rozpočtové opatření č.5l20l8
Zastupitelé byli seznámeni s úpravou rozpočtového opatření č.5lza1.s.

Zastupitelé tuto zóležitost projednali a schválili.

6-0-1

7-0-0

ad 12} Smlouva o smlouvě budoucí- Črz oistribuce a.s
Podána žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a

smlouvy o právu provést stavbu k p.č.71. Jedná se o umístění nového kabelové vedení.
Zastupitelé tuto zóležitost projednali a schvólili. Starosta obce byl pověřen k uzavření
smlouvy. 7-0-0

ad 13} Koupě pozemku
Obec oslovita p. Formánka s žádostí o koupi pozemku p.č.256127 o výměře 468m2 za

celkovou cenu 23 425Kč.
Zastupitelé tuto záležitost projednalí a schválili,
starosta obce byl pavěřen k uzavřenísmlouvy 7-0-0

ad la) Diskuse
Oprava silnice z Benešovic na Štrampouch, získání dotace na zhotovení akce - chodník
v Benešovicích, průběžné opravy místních komunikací, pronájem obecních pozemků -
obnova smluv, frézování pařezů před p. Hlínou, kontrola lamp a rozhlasu, jednání s p.

Ždáňskou ohledně pozemku u silnice t

ad 15) Starosta poděkoval přítomným za účast a ve 20,10 hodin zasedání ukončil.
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Zapisovala; Bc. Drahuše Kaplanová
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