Zápis č. 9/2011
ze zasedání zastupitelstva obce Boskovštejn, které se konalo dne 24.11.2011 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:

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

Omluveni:

Vojtěch Rada – člen zastupitelstva

Starosta přednesl program jednání:
1. Volba zapisovatele a ověřovatelů
2. Kácení dřevin
3. Kulturní program na měsíc prosinec
4. Rozpočtové opatření č. 7/2011
5. Různé

Bod č. 1 - Volba zapisovatele a ověřovatelů
Starosta navrhl jako zapisovatele dnešního zasedání pana Tomáše Maxeru, jako ověřovatele paní
Jindřišku Křehnáčovou a paní Annu Poláčkovou 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 Tomáše Maxeru,
ověřovateli paní Jindřišku Křehnáčovou a paní Annu Poláčkovou.

Bod č. 2 – Kácení dřevin
a) Pan Vítek a paní Vítková z Jevišovic písemně požádali o povolení kácení dřevin (ovocné stromy)
na parcele č. 529/1, které jsou ve vlastnictví pana a paní Vítkových.

b) Mgr. Martina Czuchová písemně požádala o povolení kácení dřevin (hrušeň) na parcele č. 154/1,
která je ve vlastnictví Mgr. Martiny Czuczové.

Hlasování č. 2:

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

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo souhlasí se záměrem pokácet dřeviny na výše uvedených pozemcích.
Záměr bude zveřejněn na vývěsní desce.

Bod č. 3 – Kulturní program na prosinec
Starosta seznámil členy zastupitelstva s kulturním programem na měsíc prosinec. Na mikulášskou
besídku navrhnul jako každým rokem připravit pro děti dárkové balíčky a občerstvení v hodnotě do
7.000,- Kč.
Hlasování č. 3:

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

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo schvaluje kulturní program na měsíc prosinec a zároveň příspěvek na
pořádání mikulášské besídky.
Bod č. 4 – Rozpočtové opatření č. 7/2011
Starosta předložil zastupitelům rozpočtové opatření č. 7/2011 a nechal o něm hlasovat.
Hlasování č. 4:

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

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2011.
Bod č. 5 – Různé
Pan Skála se informuje na nákup části pozemku za nemovitostí v jeho vlastnictví. Starosta
informoval, že je nutno nechat požadovaný pozemek zaměřit a až poté podat oficiální žádost na
nákup tohoto pozemku.

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

V Boskovštejně, dne 24.11.2011

_____________________
zapisovatel

_____________________
ověřovatel

____________________
ověřovatel

