Zápis č. 5/2011
ze zasedání zastupitelstva obce Boskovštejn, které se konalo dne 26.5.2011 v 17.00 hod. v
úřadovně Obecního úřadu.
Zasedání zastupitelstva zahájil v 17.00 hod. starosta ing. Libor Nevrkla, všechny přivítal a
konstatoval, že pozvánka na toto zasedání byla vyvěšena jak na úřední desce, tak i v elektronické
podobě a to nejméně 7 dní před konáním tohoto zasedání.
Přítomno je 6 členů zastupitelstva a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Přítomni:

Omluveni:

Ing. Libor Nevrkla – starosta
Jindřiška Křehnáčová – člen zastupitelstva
Vojtěch rada – člen zastupitelstva
Anna Poláčková – člen zastupitelstva
Jaroslav Meduna – člen zastupitelstva
Vlasta Vyklická – člen zastupitelstva
Tomáš Maxera - místostarosta

Starosta přednesl program jednání:
1.
Volba zapisovatele a ověřovatelů
2.
Dětský den
3.
Schválení dotace na výměnu oken
4.
Různé
Bod č. 1 - Volba zapisovatele a ověřovatelů
Starosta navrhl jako zapisovatele dnešního zasedání pana Jaroslava Medunu, jako ověřovatele paní
Vlastu Vyklickou a paní Jindřišku Křehnáčovou a dal o tomto hlasovat.
Hlasování č. 1:

Pro: 6 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo schvaluje zapisovatelem tohoto zápisu pana Jaroslava Medunu,
ověřovateli paní Vlastu Vyklickou a paní Jindřišku Křehnáčovou.

Bod č. 2 – Dětský den
Dětský den proběhne dne 18. 6. na hřišti, a to ve spolupráci s místními ženami. Starosta navrhl
poskytnout na tuto akci finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč jako v minulých letech a nechal o tom
hlasovat.
Hlasování č. 2:

Pro: 6 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na pořádání dětského dne ve výši 5.000,- Kč.

Bod č. 3 – Schválení dotace na výměnu oken
Starosta informoval zastupitele, že Krajský úřad Jihomoravského kraje schválil naší obci dotaci
v rámci Programu rozvoje venkova na výměnu oken v sále obecního úřadu. O přijetí této dotace ve
výši 161.000,- Kč nechal hlasovat
Hlasování č. 3:

Pro: 6 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo schvaluje přijetí účelové dotace poskytnuté z rozpočtu
Jihomoravského kraje v roce 2011 v rámci Programu rozvoje venkova ve výši 161.000,- Kč .

Bod č. 4 – Různé
a) Po rekonstrukci hřiště pro sportovce navrhnul starosta doplnit i hřiště pro děti. Navrhnul nákup
jednoho kusu mobiliáře za cenu do 8.000,- Kč a nechal o tom hlasovat
Hlasování č. 4:

Pro: 6 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo schvaluje nákup mobiliáře na dětské hřiště v částce do.8.000,- Kč.
b) Starosta informuje zastupitele, že v tomto období proběhne doplnění zeleně na území celé obce
Zastupitelstvo bere na vědomí: Výsadbu zeleně a její úpravy v obci.

V 17:55 starosta poděkoval všem za účast a zasedání zastupitelstva ukončil.

V Boskovštejně, dne 26.5.2011

_____________________
zapisovatel

_____________________
ověřovatel

____________________
ověřovatel

