.':

'Zasedání obecního
zastupitelstva

.

Zápis:

x'
Císlo:
.

l

Zt zasedání Zo konaného v klubovně kulturního domtt ve Velkých Hydčicích.
XaČatek : l9.00 hodin

řXtomni : p.p.Por1ášik,Vinter,Švec,Rezler,Kropáčková,Vlček
&a:luveni: Čáňová
&ile přítomno : 3

ř*:e{aní zahájil starosta obce p.Portášik,přivítal přítomné a prohlásil zasedání za
';snášeníschopné.

nar'rženi :
Xxpisovatel : Hnídková
Sá'.'rhová a mandátní komiss' : p. Vinter,Vlček,Kropáčková
{X*řor'ate'é zápisu : p'Svec'Rezler
s-:'.3!
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&*.*GRAM:
i. Kontrola usnesení ze 4.zasedáni oZ
:"' ''."
:] Bod6_vyvěsitdopiszBÚPkeň.'

3.
3'

.i:

,,

Bod 7 _ domluvit JPovodím obnovení brázky
Bod 8 _ zajistit reklamaci zdívau čp' 11 SiLBA
Rozpočtovéopatření 4l2al5
Závěrečný účetDSo Horažďovice za rok 2014

: 4' Komunikacejížniparcely
.
:' Ukončenínájemní smlouvy na objekt restaurace
s.

Zám& pronájmu restaurace včelně sldŽebního byu
Zaměření obecních pozemků sloužícíchjako zabrádky a zajištění
snrluvnílro vňahu
&" Divadelrrí představení
9. Kontejner na Práchni
ls. Informace o mši odhalení obrazů na oltáři
11. Diskuse
12. Usnesení
13' Závér
:

-

&ogram zasedání byl j ednohlasně schválen.

3.

Kontrola usnesení ze 4.zasedání

9*lbrmoval starosta, body byly splněny.

3.

Rozpočtovéopatření 4/2015

Přečetl a

3.

p.

Hnídkov á.Zo j ednohl asně schvaluj í'

Záv&ečný účetDSQ }Íoražďovice zarok2Ol4

5

Datum:29.9.2015

:

Informoval starosta,účet byl vy
schvalují Závěrečný účetDSo.

4.

Komunikace jižníparcely

Firma,která vyhráÍavýb,ěrové řízeniSilnice Klatovy,o-y měla nastoupit na konci
října.

5.

Ukoněení nájemní smlouvy na objekt restaurace

Staros]a uvedl,že přišla písemná vypověď z objektu restaurace a to

na vědomí.

6.

k 3l.12.2015.Zo

bere

Záměr pronajmout restauraci věetně služebního bytu

Starosta seznrámil přítomné s nově vzniklou situací,dodď,že bude zám&o
pronájmu
vyvěšen, umístěn do periódik.Zo jednohlasně schvalujizáměrpronajmout
oui.n.

?' Z*ěř"-"b.*í"''p"".
Přítomni byli seznámeni s tím,Že Zo sergzhodl9 m''pyup.1ojít obecní pozemky,které
lidé
užívajíjako zahvádky, sepsat s nimi nájqmní qmlouvy.{o;eanonarne
..nualu3i.

8.

Divadelní představení

Přítomní byli pozvrání na sobotní předstávení divadelního spolku zn Žihobec.

,. K"-E"-

""

Pr""hi

'

Na hřbitov byl umístěn velkoobjemoqý kontejner na odpad ze hřbitova'Starosta
dodal,Že
doufá, Že se nebude plnit veškerým odpadem. ,'
l0.Informace o mši a odhalení obrazů na oltáři

Nikdo
11.

Návrhnausnesení

Přečetl p.Vinter a byl jednohlasně schvalen
12.

Závěr

StarosÚa

poděkoval za tňaat a zaseděníukončil.

Skončeno :21.00

Usnesení:

BERE Ne vĚoovtÍ :

-

výpověď zna1muréstaurace a služebního bytu náležícíhok restauraci

ROZHODLO O

:

?y';íx'':iliX!i:*a'ffi r5osoHo.uzďovicezatok2'l4

29l schvríJenízámérupronájmu restaurace věetně služebního bytu obce Velké Hyděice

Zapsal: Jitka Hriídková

ověřili: ŠvecMilan ú /z
Rezler

Jiří

Dne: 2.10.2015
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