Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sulimov
Termín: 21.5. 2016
Účast zastupitelů: Zdeněk Dvořák, Libor Daněk, Pavel Zavadil, Oldřich Kremz, Petr Daněk,
Josef Ševčík, Antonín Koukola

Program:
1/ Zahájení
2/ Schválení programu jednání
3/ Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4/ Zpráva o dosavadní činnosti zastupitelstva
5/ Průběžná zpráva o rekonstrukci silnice
6/ Převzetí pozemku od Státního pozemkového úřadu ČR
7/ Úprava rozpočtu č. II./2016
8/ Jiné informace – dar MŠ Karolín, Sulimovská hospoda, altán na výletišti atd.
9/ Diskuze
10/ Usnesení – závěr
1/ Zasedání zahájil starosta obce Mgr. Zdeněk Dvořák. Přivítal přítomné a seznámil je
s návrhem programu jednání.
2/ Zastupitelé schválili program zasedání.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
3/ Ověřovateli zápisu byli zvoleni Pavel Zavadil a Oldřich Kremz. Zapisovatelkou Markéta
Kozelská.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
4/ Ve zprávě o dosavadní činnosti zastupitelstva došlo k vyhodnocení brigády na opravu
přítoku do požární nádrže. Práce se vydařily, nyní už zbývá pouze závěrečný úklid, ke
kterému zajistí techniku Oldřich Kremz.
Byla zkontrolována omítka a zateplení na Kulturním domě. Zastupitelé se shodli, že k opravě
děr vydlabaných ptáky dojde na podzim.
Starosta obce poděkoval jménem celého zastupitelstva pani Březovákovi za úklid vysypaného
obsahu kontejneru na odpad a za pomoc na brigádě na koupališti.
5/ Starosta obce referoval o pokračujících přípravách rekonstrukce silničního tahu obcí.
Sdělil, že došlo k narovnání hranice pozemků mezi rodinami Trojčáků a Ředinů a tato změna
je již zanesena do katastrální mapy.
6/ Starosta obce informoval, že obec bezplatně převzala od Státního pozemkového úřadu ČR
pozemek 1026/10. Dále informoval o tom, že bude jednat o převzetí dalšího pozemku
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
7/ Zastupitelé schválili úpravu rozpočtu č. II/2016.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0

8/ Zastupitelé schválili finanční dar MŠ Karolín ve výši 5 000 Kč a pověřili starostu obce
předáním.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0
9/ Zastupitelé debatovali o situaci kolem pronájmu obecní hospody.
10/ Zastupitel Pavel Zavadil informoval, že k vybudování altánu na výletišti dojde do
letošních hodků.
11/ Zastupitelé se shodli na uspořádání brigády na přípravu Dětského dne. Uskuteční se ve
čtvrtek 26. května. Dětský den se uskuteční v sobotu 28. května.
12/ Diskuze s účastníky zastupitelstva.
17/ Závěr
Zasedání ukončil starosta Zdeněk Dvořák a poděkoval přítomným za účast.

V Sulimově 23.5. 2016
Zapsala Markéta Kozelská
Ověřovatelé zápisu:
Pavel Zavadil
Oldřich Kremz
Starosta obce
Vyvěšeno na úřední desce: 26.5.2016
Sejmuto z úřední desky:
11.6.2016

