Zápis ze zastupitelstva
Zastupitelstvo Obce Krátká Ves
Zápis č. 3/2018
ze zasedání zastupitelstva Obce Krátká Ves, které se konalo dne 12. 3. 2018 v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Krátké Vsi
Dle prezenční listiny přítomni: Jiří Ondráček, Božena Čejková, Vladimír Klement, Petra
Gregorová, Kateřina Nováková, Libor Chlubný, Karel
Kubát
Omluveni:
NAVRŽENÝ PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
1)

Zahájení
Příspěvek okresní knihovně
Využití parku v horní části obce k nácviku na soutěže SDH
Nabídka frézované drti a zeminy
Různé
Zahájení

Starosta přivítal přítomné a jmenoval zapisovatelkou paní Čejkovou
Ověřovatelé zápisu: pí. Nováková, p. Chlubný
Pro: 7 hlasů
Návrhová komise:

Proti: 0

Zdržel se: 0

pí. Gregorová. p. Kubát

Pro: 7 hlasů
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ověřovatel zápisu z minulého zasedání p. Chlubný zápis přečetl a ověřovatelé zápis podepsali
– bez připomínek.
Kontrolu plnění usnesení ze zasedání provedl starosta – usnesení jsou průběžně plněna.
Starosta přečetl navržený program zasedání.
Starosta se zeptal členů zastupitelstva, nemají-li další připomínky nebo návrhy k programu:
bez připomínek a návrhů.
Starosta nechal hlasovat o schválení programu
Pro: 7 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

2) Příspěvek okresní knihovně
Slečna Lucie Machová informovala zastupitelstvo obce o možnosti přispět Okresní knihovně
v Havlíčkově Brodě na nákup nových knih. Knihy z fondu okresní knihovny lze poté zapůjčit
na určitou dobu do knihovny v Krátké Vsi.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Krátká Ves po projednání schválilo příspěvek na knihy pro okresní
knihovnu ve výši 2 000 Kč
Pro: 7 hlasů

Proti:0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno
3) Využití parku v horní části obce k nácviku na soutěže SDH
Zastupitelstvo obce projednalo požadavek vedení SDH v Krátké Vsi na možnost využití parku
nad Horním rybníkem k nácviku hasičů na soutěže.
Zastupitelstvo obce Krátká Ves po projednání požadavek vedení SDH schválilo
Pro: 7 hlasů
Proti:0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
4) Nabídka odběru frézované drti a zeminy
Starosta obce informoval zastupitelstvo o nabídce firmy, která provádí obchvat Rouštan, na
odebrání frézované asfaltové drti (zdarma) a o dovezení zeminy na rekultivaci pozemku pod
vodojemem (též zdarma). Drť bude přechodně uložena na stejném pozemku a dle potřeby
odvážena na opravy obecních komunikací.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí, nikdo neměl námitky.
5) Různé
Pan Josef Zbortek informoval zastupitelstvo obce o výhodách vstupu do MAS
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí proplacení následujících faktur:
AVE Vysočina – komunální odpad 3 368 Kč
ARRIVA – dotace na přepravu autobus, prosinec 1106 Kč
Město Přibyslav – skládkovné 2 901 KčKč
TS Havlíčkův Brod – nebezpečný odpad 10 040 Kč

Zapsala : …………………………
Božena Čejková

…………………………………..
Jiří Ondráček - starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Kateřina Nováková, Libor Chlubný

………………………………

……………………………...

