Obec Nová Telib
Z Á P I S
Z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Nová Telib , konaného
dne 24.8. 2011 v zasedací místnosti OÚ v 18,00 hod.
Přítomni:
Omluveni:

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

Program :
1. Úvod
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Oprava obecní komunikace v části obce „ u kravína“
4. Informační panel obce
5. Diskuze, závěr

1. Úvod :
Jednání ZO zahájil starosta přivítáním přítomných zastupitelů a seznámením s programem,
který byl zastupiteli odsouhlasen a konstatováním, že ZO je usnášeníschopné.
Konání mimořádné schůze bylo zastupiteli dohodnuto na posledním zasedání zastupitelstva
dne 16.8.2011.
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů.
Zapisovatelem zasedání byl navržen Petr Dlask, ověřovatelem zápisu byli navrženi
Jaroslav Zvěřina, Miloslava Jonášová.
Hlasování o zapisovateli a ověřovatelích : pro návrh ………………… 5. členů
proti ………………………. /
zdrželo se ………………… /
Zapisovatel a ověřovatelé zápisu byli schváleni.
3. Oprava obecní komunikace.
Po konečném projednání předložených cenových návrhů ZO odsouhlasilo opravu obecní
komunikace v části obce „u kravína“, v předpokládaném rozsahu cca. 800 tis. Kč.
Sporné technické detaily upřesní starosta obce ing. Řezáč a Jiří Křovina na jednání
se zástupcem dodavatele.
Termín realizace – druhá polovina září.
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4. Informační panel obce
ZO odsouhlasilo téma zpracování a provedení informačního panelu obce , včetně
jeho umístění . Realizace bude provedena dodavatelsky od Bc. Filip Krásný.
5. Diskuze , závěr.
Jednání bylo starostou ukončeno v 19,00 hod.

USNESENÍ
5/8/2011
1. ZO souhlasí s opravou obecní komunikace v části obce „u kravína“, v rozsahu
cca. 800 tis. Kč.
2. ZO souhlasí s realizací informační tabule obce.

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy :
1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce.

Zapisovatel : ………………………..

ověřovatelé : …………………………….
…………………………….

Starosta obce : ……………………...

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy :
1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce

V Nové Telibi dne 21.6..2011

Zapisovatel : ……………………….

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

Starosta obce : …………………………

