Obec Nová Telib
Z Á P I S
ze zasedání Zastupitelstva obce Nová Telib , konaného
dne 15.2.2011 v zasedací místnosti OÚ v 17,00 hod.
Přítomni:

Petr Dlask, Miloslava Jonášová, Petr Kryštofek, Jiří Křovina,
Libor Poupa, ing. Pavel Řezáč, Jaroslav Zvěřina

Program :
1. Úvod
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola zápisu z minulé schůze
4. Odpadové hospodářství obce
5. Anketa – 2. změna ÚP obce
6. Došlá pošta
7. Diskuze
8. Závěr

1. Úvod :
Jednání ZO zahájil starosta přivítáním přítomných zastupitelů a seznámením s programem,
který byl zastupiteli odsouhlasen.
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů.
Zapisovatelem zasedání byl navržen Petr Dlask, ověřovatelem zápisu byli navrženi
Miloslava Jonášová, Petr Dlask.
Hlasování o zapisovateli a ověřovatelích : pro návrh ………………….7 členů
proti ………………………. /
zdrželo se ………………… /
Zapisovatel a ověřovatelé zápisu byli schváleni.
3. Kontrola zápisu z minulé schůze
Zastupitelé byli seznámeni se zápisem z minulého zasedání. K zápisu neměli přítomní
zastupitelé žádné připomínky.
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4. Odpadové hospodářství obce
Zastupitelé projednali další postup při zajištění likvidace komunálního odpadu obce
a další přípravu nové vyhlášky, která vstoupí v platnost v příštím roce.
Dále starosta informoval zastupitele o rozeslání dopisu na občany obce, kteří používají
popelnice a nejsou přihlášeni v obci k trvalému pobytu. Protože na tyto popelnice obec doplácí
ze svého rozpočtu, byli tito občané vyzváni k přihlášení do trvalého pobytu v obci, a nebo
jim budou popelnice odhlášeny a nahrazeny pytli, které obdrží na OU.
5. Anketa – 2. změna ÚP obce
Občanům obce byly předány anketní lísky, pro zjištění jejich názoru na budoucí možnou
zástavbu v prostoru „Chválov“. Anketa bude ukončena 2.3.2011.
O výsledku ankety budou občané informováni
6. Došlá pošta
Starosta obce informoval zastupitele o korespondenci s Doc.. Horákem a s jeho
posledním dopise ze dne 28.1.2011, jehož obsah vzali zastupitelé na vědomí.
7. Diskuze, různé
a) zastupitelé byli seznámeni kontrolním výborem s výsledky proběhlé inventury
a souhlasí s vyřazením opotřebovaných, nebo poškozených předmětů obecního
majetku, které jsou uvedeny v protokolu ze dne 7.1.2011.
b) Setkání důchodců proběhne dne 1.4.2011 v hospodě U zvoničky
c) 16.4.2011 sportovní komise zajistí organizaci cyklistických závodů pro děti.
Zastupitelé souhlasí s finančním darem ve výši 2.000,-Kč na ceny pro
účastníky závodů
d) Po souhlasu většiny zastupitelů bude čas příštích zasedání posunut na 18,00 hod
8. Závěr
Jednání bylo starostou ukončeno v 19.30 hod.
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Zastupitelstvo schválilo vyřazení poškozených a opotřebovaných
předmětů obecního majetku, uvedených v inventurním protokolu
ze dne 7.1.2011
Zastupitelstvo schválilo finanční dar Kč 2.000,- na ceny pro účastníky
cyklistických závodů pro děti.

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy :
1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce
2. Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce s podpisy jednotlivých zastupitelů
o osobním převzetí pozvánky

V Nové Telili dne 15.2.2011

Zapisovatel : ……………………….

Ověřovatelé zápisu : ……………………………
……………………………

Starosta obce : …………………………

