Zápis ze šestnáctého zasedání zastupitelstva obce 

Zápis

o průběhu 16.tého zasedání zastupitelstva obce Senorady,
konaného dne 6.2.2009 v kanceláři obecního úřadu

Starosta zahájil šestnáctého zasedání zastupitelstva obce Senorady v 19.00 hodin a přivítal přítomné.

1) Technický bod
Starosta (předsedající) konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Senorady, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni: Novák Vl. , Adamová Květoslava, Jurka Jan, Kristýna Rosa de Pauli, 
Zelníčková Jiřina, Trávníček Antonín, Horký David, Jan Chaloupka 

Omluveni: Koníček Aleš

Zapisovatelkou byla jmenována Jitka Adamová
Starosta (předsedající) konstatoval, že zápis předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrh na ověřovatele zápisu o průběhu šestnáctého zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Horký David a Chaloupka Jan, kteří vyslovili souhlas.

Usnesení č. 103
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu šestnáctého zasedání zastupitelstva obce Davida Horkého a Jana Chaloupky.

Hlasování č.103 : pro-8, proti-0, zdržel se-0

Usnesení č.104
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
1) Technický bod
2) Schválení výsledků inventur
3) Žádost o finanční dar – Sokol Senorady
4) Žádost o finanční dar – Myslivecké sdružení Senorady
5) Žádost o finanční dar – SDH Senorady
6) Žádost o finanční podporu podporu dětského karnevalu- ZŠ Mohelno
7) Možnost zřízení pracoviště Czech point v obci
8) Určení členů výběrové komise – Zřízení pracoviště Czech point
9) Diskuse

Hlasování č.104 : pro-8, proti-0, zdržel se-0

2) Schválení výsledků inventur 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky inventur majetku obce provedených k 31.12.2008 a po krátké diskusi tyto výsledky schválilo.
. 

Usnesení č. 105
Zastupitelstvo souhlasí s výsledky inventur provedených k 31.12.2008 tak,jak byly předloženy. 

Hlasování č.105 : pro-8, proti-0, zdržel se-0

3) Žádost o finanční dar – Sokol Senorady 
Zastupitelstvo obce projednalo žádost Sokola Senorady o finanční dar v hodnotě 
20.000 Kč na činnost spojenou s oddílem kopané

. Usnesení č. 106
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 20.000 Kč Sokolu Senorady.

Hlasování č.106 : pro-7, proti-1, zdržel se-0

4) Žádost o finanční dar – Myslivecké sdružení Senorady
Zastupitelstvo obce projednalo žádost MS Senorady o finanční dar v hodnotě 10.000 Kč
na nákup krmení pro zvěř.

Usnesení č.107
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 10.000 Kč Mysliveckému sdružení Senorady.

Hlasování č.107 : pro-7, proti-1, zdržel se-0

5) Žádost o finanční dar – SDH Senorady
Zastupitelstvo obce projednalo žádost SDH Senorady o finanční dar v hodnotě 10.000 Kč
na nákup vybavení do hasičské klubovny

Usnesení č.108
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 10.000 Kč SDH Senorady.

Hlasování č.108 : pro-7, proti-1, zdržel se-0

6) Žádost o finanční podporu dětského karnevalu – ZŠ Mohelno
Zastupitelstvo obce projednalo žádost ZŠ Mohelno o finanční či materiální dar na podporu
dětského karnevalu.

Usnesení č.109
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 1.000 Kč ZŠ Mohelno.

Hlasování č.109 : pro-8, proti-0, zdržel se-0

7) Možnost zřízení pracoviště Czech point v obci
Starosta seznámil zastupitele s možností zřízení pracoviště Czech pointu v obci,jako dalším krokem přiblížení se státní správy občanům.Na tento záměr je možno žádat o finanční dotaci.Zastupitelstvo souhlasí s tímto záměrem a pověřilo starostu a účetní obce k dalším krokům nutným ke zřízení tohoto pracoviště.


Usnesení č.110
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením pracoviště Czech point v obci a pověřuje starostu a účetní
obce k dalším krokům nutným ke zrealizování záměru.

Hlasování č.110 : pro-8, proti-0, zdržel se-0


8) Určení členů výběrové komise - pracoviště Czech point v obci
Účetní obce informovala zastupitele,že jedním z bodů nutných k získání dotace je provedené
výběrové řízení na poskytovatele služeb a technologií,spojených s provozováním pracoviště
Czech point.Starosta vyzval zastupitele aby podali návrh na složení výběrové komise.
Složení výběrové komise : Vladimír Novák-předseda komise,Květoslava Adamová-členka komise,Jiřina Zelníčková-členka komise,Jan Chaloupka –člen komise,Jan Jurka-člen komise.

Usnesení č.111
Zastupitelstvo souhlasí se složením výběrové komise ve složení : Vladimír Novák-předseda komise,Květoslava Adamová-členka komise,Jiřina Zelníčková-členka komise,Jan Chaloupka –člen komise,Jan Jurka-člen komise.

Hlasování č.111 : pro-8, proti-0, zdržel se-0


9) Diskuse
V úvodu diskuse poděkoval starosta zastupitelům za jejich práci spojenou s přípravou a organizací obecního plesu.
Dál byla v rámci diskuse kritizována špatná situace u řadových domků,z hlediska dopravní bezpečnosti,kdy vozidla parkují přímo v křižovatce.Bude potřeba spojení s odbornou firmou,která by navrhla řešení vzhledem k možnostem jiného parkování např. na přilehlé
louce. 

Ve 20.30 hod. starosta,po projednání všech bodů,ukončil zasedání.



V Senoradech 13.2.2009


Zapsala: Adamová



Ověřovatelé zápisu: VladimírNovák,starosta


