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ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jedlá konaného dne 27.března 2019. Zasedání bylo zahájeno v 18 hod a skončeno v 19,15 hod. Z celkového počtu 5 zastupitelů bylo pří-tomno 5 osob, 0 osob nebylo přítomno. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedá-ní.  Přítomní zastupitelé: Radek Omelančuk, Jiří Brož, Radek Brož, Michal Benda, Martina Casková Nepřítomný zastupitel: -  Program:  1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení (doplnění) programu jednání 2. Projednání příspěvku na kostel Chřenovice 3. Dotace na obnovu venkova - využítí 4. Projednání dohod o vykonávání práce členy zastupitelstva 5. Projednání převedení účtu z Fio Banky do KB 6. Odznaky s logem obce – projednání nákupu 7. Pachtovní smlouva s firmou Vrcha Jedlá 8. Diskuze  1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení (doplnění) programu jednání  Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je určen Martina Casková. Ověřova-teli zápisu byli navrženi Radek Brož, Michal Benda Hlasování Pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 Zastupitelstvo schválilo ověřovateli zápisu Radka Brože, Michala Bendu Schválení, popř. doplnění programu Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění programu zasedání. Následně bylo hlasováno o programu za-sedání. Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce: Pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen tak, jak je uvedeno shora. 2. Projednání příspěvku na kostel Chřenovice Na základě žádosti Farnosti Ledeč o příspěvek na opravu kostela v Chřenovicích bylo navrženo schválit příspěvek 20 tisíc Kč  
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Hlasování: Pro:5  proti: 0  zdržel se: 0 SCHVÁLENO  3. Dotace na obnovu venkova Každoroční příspěvek Kraje Vysočina na obnovu venkova bude v letošním roce uplatněn pro opravu Kapličky v Dobré Vodě, nebo úpravu hráze rybníka v Dobré Vodě  Hlasování: Pro:5  proti: 0  zdržel se: 0 SCHVÁLENO  4. Projednání dohod o vykonávání práce členy zastupitelstva Členové zastupitelstva mohou uzavírat dohody o pracovní činnosti s Obci  Hlasování: Pro:5  proti: 0  zdržel se: 0 SCHVÁLENO  5. Projednání převedení účtu z Fio Banky do KB Z důvodu nepoužívání účtu u Fio Banky, bylo navrženo zrušení tohoto účtu a převedení zůstatku na stávající účet u Komerční Banky Hlasování: Pro:5  proti: 0  zdržel se: 0 SCHVÁLENO  6. Projednání nákupu odznaků s logem Obce Na žádost p. Kysilky z Ledče bylo navrženo nakoupit odznaky s logem Obce v počtu 100ks Hlasování: Pro:3  proti: 1  zdržel se: 1 SCHVÁLENO  7. Projednání pachtovní smlouvy s firmou Vrcha Jedlá Na žádost firmy Vrcha Jedlá bylo navrženo prodloužit pachtovní smlouvu s Obcí v kat. území Jedlá na dalších 10 let. Hlasování: Pro:5  proti: 0  zdržel se: 0 SCHVÁLENO  8. Diskuze Místostarosta informoval o sběru velkoobjemového odpadu, který bude 11.5.2019 Starosta informoval o plánu kácení stromů na obecním pozemku u lípy r 2018 Starosta informoval o plánu opravy schodiště do budovy bývalé školy se zastřešením na popelnice, do-dělání vjezdu do garáže u hasičské zbrojnice, v plánu do konce roku 2019. Starosta informoval o žádosti místních občanů o dětské hřiště.   
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 V Jedlé dne 27.března 2019  Zapsal: Casková Martina Ověřovatelé zápisu: Brož Radek, Benda Michal Podpisy:  Starosta: Omelančuk Radek Podpis: 


