ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLOBICE

Termín konání: středa 28.4.2010 v 18.00 hod.
Místo konání: Obecní úřad ve Zlobicích
Zahájení schůze v 18.02 hod., přítomno 12 členů ZO, jednání je usnášeníschopné
Omluveni: Červinka, Motalík, Ftáčník

Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, schválení programu jednání
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Kontrola usnesení
Žádost p. Skřipcové o poskytnutí půjčky na provoz obchodu v Bojanovicích
Diskuse
Návrh na usnesení
Závěr

1. Hlasování o programu jednání: 12 pro, zápis provede starostka
2. Schváleni ověřovatelé: Doležel, Urban – 12 pro, schválena návrhová komise: Hrušáková,
Dias – 11 pro, 1 se zdržel
3. Nebylo z min. schůze schváleno usnesení
4. Členům ZO byl předložen návrh smlouvy Obce Zlobice s p. Skřipcovou. Návrh – půjčka ve
výši 50 tis. Kč na provoz obchodu v Bojanovicích, 25 splátek po 2 tis. Kč, první splátka
v srpnu 2010, poslední v srpnu 2012, půjčka bude bezúročná, smluvní pokuta ve výši 20 tis.
Kč. Nájemní smlouva byla schválena radou obce a obchod byl fyzicky předán. P. Šiška: ať
neplatí pokutu, pokud nebude moct zaplatit. Starostka: p. Skřipcová si podá žádost
zastupitelstvu o odložení a bude o tom hlasováno na ZO. Šiška: sankce za nedodržení
výpovědi a porušení dohody je vysoká ve výši 50 tis. Kč (v nájemní smlouvě).
• Hlasování: pro půjčku – 12 hlasů.
5. Diskuse: p. Pálka – lednice v obchodě je ve špatném stavu. Časem se koupí nová, je nutno
dodat konkrétní návrh a bude se o něm hlasovat
p. Šiška- proč není v programu program z minulého ZO (prodej pozemků atd.), proč
starostka ukončila schůzi.
Starostka- schůzi neukončila, nebyl schválen program jednání, žádný jiný zastupitel nedal
návrh na změnu programu jednání.
p. Šiška – starostka to na nás háže, jeto vina starostky, že se neschválil program jednání,
starostka se rozeřvala.

p. Dias: starostka měla změnit bod jednání
6. Návrh na usnesení
ZO schvaluje bezúročnou půjčku p. Skřipcové ve výši 50 tis. Kč, splátka 2 tis. Kč měsíčně,
první splátka: srpen 2010, poslední splátka srpen 2012, smluvní pokuta 20 tis. Kč.
12 hlasů pro.
7. Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.20 hod.

Zapsala: Kozáková

Starostka: Kozáková

Ověřovatelé zápisu:
Doležel, Urban

