Zápis
z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice
konaného dne 23.4.2014 od 18:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích

Přítomni:

Dolák, Kubešová, Kyrianová, Pelikán, Ročovský, Trenda

Omluveni: Lískovec
Zapisovatel: Pelikán
Ověřovatelé: Ročovský, Kyrianová
Zasedání řídil starosta obce Josef Dolák

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice (dále též jako .zastupitelstvo")
v 18.00 hodin starostou Josefem Dolákem (dále též jako "předsedající").

*

*

bylo zahájeno

*

Bod 1. - Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta určil zapisovatelem pana Pelikána, ověřovateli zápisu pana Ročovského a paní
Kyrianová.

*

*

*

Bod 2. - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu a dalo něm hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drahotěšice schvaluje následující program zasedání:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění programu z minulého zasedání OZ
4. Schválení koupě zahradního traktoru
5. Různé
6. Diskuse
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Pro: 6

*

Proti: O

*

*

Zdrželi se: O

Bod 3. - Kontrola plnění programu z minulého zasedání OZ
Předsedající konstatoval, že všechny úkoly byly splněny.

*

*

*

Bod 4. - Schválení koupě zahradního traktoru
Starosta informoval OZ o nutnosti pořídit nový zahradní traktor k sečení fotbalového hřiště.
Ze tří předložených nabídek byla vybrána nejlevnější.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s koupí zahradního traktoru Honda HF2417HB
DPH a pověřuje pana Ročovského k jeho koupi.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Pro: 6

Proti: O

*

*

*

*

*

*

v ceně 99.990,- Kč včetně

Zdrželi se: O

Bod 5. - Různé
Nebyly žádné připomínky

Bod 9. - Diskuse
Nebyly žádné připomínky.
Předsedající poděkoval všem přítomným členům za svoji účast a v 18.30 hodin ukončil
zasedání.
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Zápis ověřili:

L. Pelikán
F. Ročovský
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J. 60lák - starosta

V. Kyrianová
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