Obec Nová Telib
Z Á P I S
ze zasedání Zastupitelstva obce Nová Telib , konaného
dne 12.4.2011 v zasedací místnosti OÚ v 18,00 hod.
Přítomni:

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

Omluveni: Jaroslav Zvěřina
Program :
1. Úvod
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola zápisu z minulé schůze
4. ÚP obce, pozemky, anketa
5. Odpadové hospodářství
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
Petr Kryštofek, Libor Poupa.
Hlasování o zapisovateli a ověřovatelích : pro návrh ………………….6 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.

-24. ÚP obce, pozemky, anketa.
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s výsledky ankety názorů občanů, na
případné změny v územním plánu obce. Výsledky ankety byly zveřejněny v informační
nástěnce OÚ.
Své žádosti a návrhy na změny v územním plánu obce předložili tito občané :
Markéta Holbová, Václava Zadžorová, Jiří Dlask, Jaroslav Košťák, Václav Křovina,
Nastoupil, Jana Štandlerová, Miloslava Fikarová, Jaroslav Just, Jonáš – Jonášová, Václav Rybář.
Přihlášky budou předloženy k posouzení a vyhodnocení odboru územního plánování.
5. Odpadové hospodářství
ZO byli informováni o průběhu přípravy obecní vyhlášky o odvozu komunálního odpadu.
Dále bylo odsouhlaseno přistavení kontejneru ve dnech 21.4. – 24.4.2011, na odvoz
velkoobjemového komunálního odpadu a 27.4. – 2.5.2011 na odvoz železného šrotu.
6. Došlá pošta
Spolek „TELMA“ požádal o finanční příspěvek na dětský karneval výši Kč 1.000,Spolek „TELMA“ požádal o finanční příspěvek na „Čarodějnický rej“ organizovaný
ve dnech 30.4.2011, ve výši Kč 500,Hlasování :
-

pro návrhy ………………………… 6 členů
proti ………………………………… /
zdrželo se …………………………… /
Příspěvky na akce pro děti byly odsouhlaseny.

-

SDH Březno požádalo o finanční příspěvek na tréninkové soustředění dětského
družstva veš výši Kč 5.000,Vzhledem k účasti dětí z obce Nová Telib zastupitelé příspěvek odsouhlasili
jednomyslně.

-

ZO odsouhlasilo finanční příspěvek ve výší Kč 3.000,- na pořádání amatérských
cyklistických závodů , které zorganizuje sportovní komise ZO.
Příspěvek byl přítomnými zastupiteli jednomyslně odsouhlasen.-
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7. Diskuze, různé
8. Závěr
Jednání bylo starostou ukončeno v 19.30 hod.

U SN E SE N Í
2/04/2011

-

ZO odsouhlasilo finanční příspěvky na tyto akce :
- Dětský karneval -Kč 1.000,- Čarodějnický rej -Kč 500,- SDH Březno – soustředění – Kč 5.000,- Cyklistický závod – Kč 3.000,-

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy :
1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce
2. Pozvánka na zasedání ZO s podpisy jednotlivých zastupitelů
o osobním převzetí pozvánky
3. Výsledky ankety o zařazení pozemků do 2. změny ÚP obce Nová Telib
4. Petiční listina občanů obce Nová Telib k vyjádření nesouhlasu k případným
změnám územního plánu v aglomeraci „Chválov“.
V Nové Telibi dne 12.4..2011

Zapisovatel : ……………………….

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

Starosta obce : …………………………

