ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
HLOHOVČICE ZE DNE 26.4.2013, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
Č.J. : 54/13
Program :
1) Zahájení
2) Došlá korespondence
3) Obecní les
4) Dohoda ZŠ a MŠ
5) Výstavba chodníků
6) Diskuze
7) Usnesení
8) Závěr
Jednání :
1) Veřejné zasedání zahájil starosta J. Kaigl, který přivítal všechny přítomné a přednesl
program jednání. Nikdo neměl námitek, program byl schválen jednomyslně. Jako
ověřovatelé zápisu byli zvoleni Josef Traxmandl a Ivan Šalom
2) Došlá korespondence – starosta seznámil přítomné s došlou korespondencí od
22.2.2013 do 26.4.2013
3) Obecní les - OZ schválilo plán pěstební a těžební činnosti pro obecní lesy Hlohovčice
4) Městys Koloveč zaslal návrh dohody na úhradu části neinvestičních výdajů na žáky
ZŠ Koloveč a MŠ Koloveč. OZ tuto dohodu schválilo.
5) Odpady – byl proveden sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu, byla zahájena
výstavba stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad
6) Výstavba chodníků – starosta zajistí zadání dokončení projektové dokumentace na
výstavbu chodníků
7) Diskuze – v diskuzi se hovořilo
o zajištění kulturního programu na pouťové oslavy - pověřena
místostarosta
o nutnosti opravy napouštěcí přípojky do požární nádrže – pověřen
starosta
zajištění brigády na výsadbu lesních stromků u nádrže Pod Skalicí
8) Usnesení - s usnesením dnešního veřejného zasedání seznámila zapisovatelka Helena
Moudrá. Usnesení bylo jednomyslně schváleno
9) Závěr – Starosta poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání ukončil
Zapsala místostarostka obce Helena Moudrá ………………………………………….
Starosta obce Josef Kaigl ………………………………………………………………
Ověřovatelé zápisu :
Josef Traxmandl ……………………………………………………………………….
Ivan Šalom ……………………………………………………………………………

USNESNENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZSTUPITELSTVA
HLOHOVČICE ZE DNE 26.4.2013
Obecní zastupitelstvo schvaluje :

1. plán pěstební a těžební činnosti pro obecní lesy Hlohovčice – jednomyslně
2. dohodu o úhradě části neinvestičních nákladů na děti MŠ Koloveč a žáky ZŠ
Koloveč s Městysem Koloveč – jednomyslně
3.

zadání dokončení projektové dokumentace na výstavbu chodníků – jednomyslně

4. zajištění kulturního programu na pouťové oslavy – jednomyslně
5. opravu napouštěcí přípojky do požární nádrže - jednomyslně
6.

brigádu na výsadbu lesních stromků u Nádrže Pod Skalicí – jednomyslně

Obecní zastupitelstvo volí :
ověřovatele zápisu Josefa Traxmandla a Ivana Šaloma
Zapsala místostarostka obce Helena Moudrá …………………………………………..
Starosta obce Josef Kaigl ………………………………………………………………
Ověřovatelé zápisu :
Josef Traxmandl ……………………………………………………………………….
Ivan Šalom……………………………………………………………………………

