ZÁPI S
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Železné, konaného dne 27. srpna 2014
Přítomni: Synek Jaromír, Vacová Pavla, Záluská Irena, Veselá Simona, Pavlíček Radomír,
Mach Libor, Motyčka Jan, ing. Dolek Jiří
Nepřítomni: Vejrosta Libor
Program zasedání:

1. Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Dotace OPŽP
3. Různé
1. Zapisovatelem byla navržena p. Veselá, ověřovateli zápisu p. Záluská a p.Mach.
Usnesení č. 1/7/2014:
Zastupitelstvo obce určilo zapisovatelem p. Veselou a zvolilo ověřovatele zápisu – p.
Záluská, p. Mach
Hlasování:

Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

2. Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace z OPŽP na akci – Zateplení kulturního domu
v obci Železné. Zastupitelé současně schválily zadávací podmínky pro výběrové řízení na
výběr zhotovitele. Zastupitelé projednali a schválili složení komise pro otvírání obálek:
ing. Bártl (náhradník ing. Janýr), p. Pavlíček (náhradník p. Motyčka), p. Vacová
(náhradník p. Záluská). Zastupitelé schválili seznam oslovených firem: Kontest, s.r.o.,
Univerzální služby Maloň a Univers Brázda. Zastupitelé schválili smlouvu o dílo s p.
Jitkou Bártlovou na zakázku: „Organizace a dokumentace výběrového řízení na
dodavatele stavby Zateplení budovy kulturního domu v obci Železné“.
Usnesení č. 2/7/2014:
Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace z OPŽP na akci – Zateplení kulturního
domu v obci Železné. Zastupitelé současně schválili zadávací podmínky pro výběrové
řízení na výběr zhotovitele. Zastupitelé schválili složení komise pro otvírání obálek:
ing. Bártl (náhradník ing. Janýr), p. Pavlíček (náhradník p. Motyčka), p. Vacová
(náhradník p. Záluská). Zastupitelé schválili seznam oslovených firem: Kontest,
s.r.o., Univerzální služby Maloň a Univers Brázda. Zastupitelé schválili smlouvu o
dílo s p. Jitkou Bártlovou na zakázku: „Organizace a dokumentace výběrového
řízení na dodavatele stavby Zateplení budovy kulturního domu v obci Železné“.
Hlasování:

Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

3.1 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 441/1
-plochy k terénním úpravám pro zalesnění pozemku k ukládání zeminy. Smlouva je
uzavřena na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou.
Usnesení č. 3.1/7/2014:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 441/1
-plochy k terénním úpravám pro zalesnění pozemku k ukládání zeminy. Smlouva je

uzavřena na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou.
Hlasování:

Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

3.2 Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace z rozpočtu JMK na realizaci projektu
„Elektrocentrála + osvětlovací stojany pro zásahovou jednotku obce“ ve výši 20 000,- Kč
a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 3.2/7/2014:
Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace z rozpočtu JMK na realizaci projektu
„Elektrocentrála + osvětlovací stojany pro zásahovou jednotku obce“ ve výši 20 000,Kč a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování:

Pro – 7

Proti – 0

Zdržel se – 0

3.3 Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtového opatření a schválilo rozpočtové
opatření č. 5/2014.
Usnesení č. 3.3/7/2014:
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 5/2014.
Hlasování:

Pro – 7

V Železném 28.8.2014

Proti – 0

Zdržel se – 0

Ověřili: Záluská Irena, Mach Libor

Podpisy starosty a členů Zastupitelstva obce :
Pavlíček Radomír

Ing. Dolek Jiří

Vacová Pavla

Synek Jaromír

Veselá Simona

Motyčka Jan

Záluská Irena

Mach Libor

Synek Jaromír

