ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLOBICE

Termín konání: 20.4.2010 v 18.00 hod.
Místo konání: salonek Restaurace Amerika ve Zlobicích
Zahájení schůze v 18.05 hod., přítomno 12 členů ZO, jednání je usnášeníschopné
Omluveni: Urban, Joura, Ondra

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení, schválení programu jednání
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Kontrola usnesení
Žádost p. Skřipcové o poskytnutí půjčky
Žádost p. Kociána o prodej pozemku (z min. zasedání)
Informace z rady obce
Informace, různé
Diskuse
Návrh na usnesení
Závěr

Návrh na doplnění programu jednání:
-

Prodej pozemku p. Josefu Topičovi
Žádost o prodej pozemku p. Rehuše Kamila
Žádost o projednání podmětu občanů – Balej, Dvořáková
Žádost o prodej pozemku – p. Balej Evžen,
Žádost o prodej pozemku – p. Zdeněk Dias ml.
Žádost o prodej pozemku – p. Zdeněk Dias st.
Údržba zeleně – cenový návrh

Zápis ze schůze provede starostka obce Kozáková.
Dotaz členům ZO zda má někdo navrhuje bod k zařazení do programu.
P. Dias: jak kontroloval kontr. Orgán minulý zápis, připomínky k zápisu, proč se zápis nedělal přímo
na schůzi
Starostka: protože nikdo nechtěl dělat zápis, udělala ho starostka
Dias: zápis má dělat hospodářka

Starostka: jaké máte návrhy?
Dias: zápis se má dělat ten den, kdy je schůze, starostka porušuje zákony
Návrh od členů ZO: ať dělá zápis p. Dias
Dias: odmítl dělat zápis
Pálka: pojďme řešit problémy, které máme
Červinka Diasovi: proč nechceš dělat zápis ty? A zase dotaz opačně, proč nedělal nikdy Červinka
nebo Šiška?
Hrušáková: ať dělá zápis Dias, když ho dělají všichni špatně
Dias: zápis má dělat někdo jiný než člen ZO
Starostka: dříve cca 12 let ho dělali členové ZO, nebyla hospodářka
Červinka: zápis dělala starostka, tak o co jde Diasovi?
Dias: zápis nebyl udělán
Starostka: návrh na ukončení schůze, nebo co p. Dias požaduje?
Dias: takový návrh nenavrhuje
Starostka nechává hlasovat o programu.
Toto je stručný přehled diskuse, všechny příspěvky nešly zachytit do zápisu.
1. Schválení programu jednání:
Hlasování: 6 pro program jednání, 6 se zdrželo.

2. Starostka ukončila jednání zastupitelstva, neboť program nebyl schválen.

3. Závěr
Starostka nepochopila námitky p. Diase o nezákonnosti provedení zápisu z minulého
zasedání.

Zapsala: Kozáková

