Zápis z mimořádného zasedání obecního zastupitelstva v
Borovnici
Datum:

15.8.2011

Přítomní členové zastupitelstva:

Ing. Josef Bušák, Pavel Votoček, Květa Štilcová,
Martin Kühnel, Martin Vočka, Ondřej Lejdar,

Omluveni:

Ing. Lucie Bartošová

Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1)
2)
3)
4)

Úvod
Záměr pronájmu části objektu bývalého kravína
Výběrové řízení na malování čp. 39
Závěr

K bodu 1)
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 6, zasedání je tedy usnášeníschopné. Jako
ověřovatele zápisu navrhuji pana Martina Vočku a pana Martina Kühnela. Kdo je pro tyto
ověřovatele, kdo je proti, zdržel se někdo hlasování. Pokud tomu tak není, konstatuji, že
ověřovatelé zápisu byli zvoleni 6 hlasy. Přednesení programu. Chce někdo program doplnit.
Hlasování o programu zasedání.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Předsedající přednesl program jednání, požádal zastupitele o doplnění programu, žádné
připomínky ani návrhy nebyly vzneseny.
H: Program byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Zasedání bylo svoláno za účelem přidělení zakázky na malování, aby bylo možné zahájit
práce.
K bodu 2)
Pan Ing. Jakub Nýdrle podal na obecním úřadě žádost o pronájem části objektu obecního
kravína pro výrobu a skladování štípaného dřeva. Vzhledem k tomu, že je objekt nepoužívaný
a nabídka by přinesla potřebné prostředky na jeho opravu, rozhodlo zastupitelstvo obce
zveřejnit záměr pronájmu objektu.
N: Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu části objektu kravína na st.p. 308 o výměře cca
773 m2 a část p.p.č.1848/4 o výměře 1200 m2.
H:Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
U: Řádně vyvěsit záměr prodeje..
K bodu 3)
Komise pro výběr nabídek posoudila nabídky a jako vítěznou nabídku vybrala nabídku p.
Romana Sedláčka, Dolní Brusnice čp. 100.
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N: Zastupitelstvo schvaluje jako dodavatele malování pro OÚ a MŠ pana Romana
Sedláčka, Dolní Brusnice čp. 100 a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy
s dodavatelem.
K bodu 4)
Závěr. Příští pravidelné zasedání se bude konat 2.9.2011 od 18 hodin na OÚ v Borovnici
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 2
Počet stran usnesení 1
Ostatní přílohy 0
Martin Vočka v.r.
Martin Kühnel v.r.
Zapsal dne 15.8.2011
Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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Usnesení z mimořádného zasedání obecního zastupitelstva
v Borovnici
Datum:

15.8.2011

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Záměr pronájmu části objektu kravína na st.p. 308 o výměře cca 773 m2 a část
p.p.č.1848/4 o výměře 1200 m2.
2. Jako dodavatele na akci Vymalování MŠ a OÚ v Borovnici, pana Romana Sedláčka,
Dolní Brusnice čp. 100 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
Řádně vyvěsit záměr pronájmu
 Termín:
do 16.8.2011
 Zodpovídá:
starosta, místostarosta
Ondřej Lejdar v.r.
místostarosta
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Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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