Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice
konaného dne 24.9.2014 od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích

Přítornni:

Dolák, Kubešová, Kyrianová, Lískovec, Pelikán, Ročovský, Trenda

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

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice (dále též jako "zastupitelstvo")
v 19.00 hodin starostou Josefem Dolákem (dále též jako "předsedající").

*

*

bylo zahájeno

*

Bod 1. - Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta určil zapisovatelem
Kyrianovou.

pana Pelikána, ověřovatele

*

*

zápisu paní Kubešovou

a paní

*

Bod 2. - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce.
Předsedající dal možnost vyjádřit se všem přítomným a poté dalo návrhu programu 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. Informace o stavu příprav voleb do OZ Drahotěšice
5. Informace o průběhu pozemkových úprav v obci Drahotěšice
6. Různé
7. Diskuse
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

*

Zdrželi se: O

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

*

*

*

Bod 4. - Informace o stavu příprav voleb do OZ Drahotěšice
Starosta informovalo

stavu příprav na volby do OZ Drahotěšice.

*

*

*

Bod 5. - Informace o průběhu pozemkových úprav v obci Drahotěšice
Starosta informovalo průběhu pozemkových úprav v obci Drahotěšice.
Návrh usnesení:
OZ trvá na tom, aby pozice všech pozemků v majetku Obce Drahotěšice zůstala v souvislosti
s pozemkovými úpravami stejná.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

Bod 6. - Různé
Starosta informoval OZ o:
•
Návrhu paní Pantokové na směnu pozemků v k.ú. Drahotěšice
Návrh usnesení:
OZ nesouhlasí se směnou pozemků parc.č. 318 a parc.č. 319 paní Pantokové
Drahotěšice za pozemek parc.č. 20/1, který je v majetku Obce Drahotěšice.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

*

Bod 11. - Diskuse
Nebyly žádné připomínky.

Proti: O

Pro: 7

*

*

Zdrželi se: O

v k.ú.

Předsedající poděkoval všem přítomným členům za svoji účast a ve 20.1 O hodin ukončil
zasedání.

Zapsal:
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L. Pelikán
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Zápis ověřili:

J. Kubešová
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Schválil: ..
J. Dolák - starosta
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V. Kyrianová
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