Zápis 5/10 ze zasedání zastupitelstva obce
Zhoř
dne 11.11. 2010
Na obecním úřadě ve Zhoři v 19.00
Zasedání zahájil starosta obce p.Kofroň
Zasedání řídil zvolený zastupitel obce p. Kořánek .
Přítomno: 7 členů ZO- p.Kořánek, , p.Janda,p.Nohejlová, p. Trpková, p.Špale,p.Švehla, p.
Novotný
Omluveni: ---Zapisovatel: Trpková
Návrh na určení ověřovatelů zápisu:
Starosta navrhl p. Novotného a p. Nohejlovou .Návrh byl přijat – 7 pro.
Starosta zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval že je zastupitelstvo
usnášeníschopné.
Návrh programu:
Zahájení a určení ověřovatelů zápisu
1. Složení slibu členy ZO
2. Volba starosty, místostarosty a předsedů výborů
3. Schválení odměn pro nově zvolené zastupitele
4. Informace z obce
5. Diskuse
Program byl přijat – 7 pro
Usnesení 1. :
Nově zvolení členové zastupitelstva složili slib

Usnesení 2. :
Zastupitelstvo obce schválilo veřejnou volbu starosty .
Hlasování 7 pro
Pan František Kořánek navrhl za kandidáta na starostu Ing. Romanu Nohejlovou.
Starostkou obce Zhoř byla zvolena Ing Romana Nohejlová :
Hlasování : 6 pro
1 zastupitel se zdržel
hlasování
Za místostarostu obce byl navržen pan František Kořánek :
Místostarostou obce Zhoř byl zvolen pan František Kořánek.
Hlasování : 6 pro
1 proti

Za předsedu kontrolního výboru byl navržen pan František Novotný.
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan František Novotný.
Hlasování : 6 pro
1 zastupitel se zdržel
hlasování
Za předsedu finančního výboru byla navržena paní Marie Trpková.
Předsedou finančního výboru byla zvolena paní Marie Trpková.
Hlasování : 6 pro
1 zastupitel se zdržel
hlasování
Usnesení 3. :
Zastupitelsvo obce schválilo odměny pro nově zvolené zastupitelstvo obce v dosavadní výši.
Hlasování 7 pro
4.Informace z obce:
Do inventarizační komise byli navrženi zastupitelé pan Miroslav Špale, pan Jaroslav Janda ,
pan Vladimír Švehla .
Hlasování : 4 pro
3 zastupitelé obce se zdrželi
hlasování
5.Diskuse:
Ing. Jiří Brož informoval zastupitelsto o stavu kvality pitné vody v obci Zhoř. Dále informoval o
havárii vodovodního řadu v obci Zhoř lokalita hřiště a potřebě její opravy . Pro opravu byla
navržena firma Jiří Hrůza Milevsko .
Dále bylo projednáno odvodnění příkopu u hřiště v obci Zhoř . Zastupitelstvo souhlasilo s
provedením tohoto odvodnění. Bude provedeno brigádně.
Ing. Jiří Brož požádal zastupitelstvo obce o možnosti odkupu pozemku o výměře 230 m2 parcely
číslo 658(PK) v katastrálním území Zhoř u Milevska z důvodu výstavby rodinného domu.
Zastupitelstvo s touto možností odkupu pozemku souhlasí.
Hlasování : 7 pro
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21.20 hodin.

Zapsal:

Trpková

Ověřili: p. Nohejlová
p. Novotný

