Č. 28
Zápis ze schůze obecního zastupitelstva v Širokém Dole
konané dne 11.11.2009

Přítomni:

Václav Vopařil, Pavel Krejsa, Stanislava Večeřová,
Stanislav Krumpl, Pavla Krumplová, Jan Uher, Jana
Sejkorová

Zapisovatel:

Pavel Krejsa

Ověřovatel:

Jan Uher

Program jednání:
1. Projednání stavu pohledávek obyvatel vůči obci.
2. Projednání navýšení rozpočtu základní školy na rok 2009.
3. Projednání žádosti Jiřího Lorence o odkup pozemku parc. č. 751/2 o výměře 245 m2
a pozemku parc. č. 755 o výměře 442 m2.
4. Projednání skácení lip u základní školy.
5. Projednání žádosti obce Široký Důl o nákupu pozemku parc. č. 1457 o výměře
623 m2 od obce Oldříš.
6. Projednání výsledků výběrového řízení na dodavatele projektu „Rekonstrukce cest
sloužících k lesnímu hospodářství“.
7. Projednání příspěvku na opravu kostela v Širokém Dole.

Průběh jednání:

1. Starosta obce seznámil OZ se stavem pohledávek obyvatel vůči obci. OZ pověřilo
starostu a místostarostu dalším jednáním v této záležitosti. OZ přijalo tuto zprávu
na vědomí.
2. Starosta obce seznámil OZ s žádostí základní školy o navýšení rozpočtu na rok 2009
o 20 000,- Kč. OZ schválilo tuto žádost všemi hlasy.
3. Starosta obce seznámil OZ s žádostí Jiřího Lorence o odkup pozemku parc. č. 751/2
o výměře 245 m2 a pozemku parc. č. 755 o výměře 442 m2. OZ schválilo prodej
pozemků všemi hlasy, s tím že cena za 1m2 je 20 Kč a kupující uhradí výdaje spojené
s prodejem.
4 OZ schválilo skácení lip na hřišti u základní školy, a to všemi hlasy. Práce provede
Ladislav Kováč, Střítež. OZ pověřilo starostu obce podepsáním smlouvy o dílo.
5. OZ schválilo žádost obce Široký Důl o nákupu pozemku parc. č. 1457 o výměře
623 m2 od obce Oldříš.
6. Starosta obce informoval OZ o výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby v
rámci projektu „Rekonstrukce cest sloužících k lesnímu hospodářství“. OZ vzalo tuto
zprávu na vědomí a pověřilo starostu obce podepsáním smlouvy s firmou DS Delta,
Lubná.
7. OZ schválilo příspěvek na opravu kostela v r. 2009 ve výši 10 000,- Kč.

Usnesení ze schůze OZ č. 28konané dne 11.11.2009

1. OZ vzalo na vědomí stav pohledávek obyvatel vůči obci.
2. OZ schválilo navýšení rozpočtu základní školy na rok 2009 0o 20 000,- Kč.
3. OZ schválilo prodej pozemků parc. č. 751/2 o výměře 245 m2 a pozemku parcely
Č. 755 o výměře 442 m2 p. Jiřímu Lorencovi.
4. OZ schválilo schválilo skácení lip na hřišti u základní školy.
5. OZ schválilo žádost obce Široký Důl o nákupu pozemku parc.č.1457 o výměře
623 m2 od obce Oldříš.
6. OZ vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby DS Delta,s.r.o.
Litomyšl v rámci projektu „Rekonstrukce cest sloužících k lesnímu hospodářství“.
7. OZ schválilo příspěvek na opravu kostela v roce 2009 ve výši 10 000,- Kč

Zapisovatel:

Pavel Krejsa

………………………………..

Ověřovatel:

Jan Uher

………………………………..

Starosta:

Václav Vopařil

………………………………..

