Zasedání rady obce Zvole dne 18.1.2012 - č. 2
Přítomni:

Ing. Miroslav Stoklasa, Ing. Lubomír Duda, Ing. Pavel. Koudelka,
Luboš Hrachovec, Marek Novák
Omluveni: O
Hosté:
p. Petříček, p. Malý, p. Gabriel, p. Andronikov, p. Šebek

Program jednání:
1)
2)
3)
4)

Dotace na pořízení umělého trávníku Sokol Zvole
Návrh formuláře žádosti o finanční příspěvek
Lesní hospodářský plán (LHP)
Finanční příspěvek na rekonstrukci kadeřnictví

Zasedání zahájil starosta obce Ing. Stoklasa. Program zasedání byl schválen všemi
členy rady.
1) Rada obce vyslechla zástupce Sokola Zvole ohledně žádosti o dotaci na
vybudování hřiště s umělým trávníkem. Zástupci Sokola předložili se žádostí o
dotaci i projektovou dokumentaci. Po upřesnění všech podmínek bude o výši a
poskytnutí případné dotace rozhodovat zastupitelstvo obce. Starosta upozornil
členy Sokola na neuskutečněnou kolaudaci stavby šaten na hřišti a deklarovat
zájem obce o vyřešení statutu pozemku pod touto stavbou, který je v majetku
obce.
2) Rada obce se seznámila s návrhem formuláře "Žádosti o finanční příspěvek
obce Zvole na r. 2012" vypracovaný finančním komisí. Rada k obsahu a
zpracování tohoto formuláře nemá námitky.

3) Starosta informoval radu o obsahu návrhu LHP pro LHC Zvole. Dále
informoval, že dne 2.2.2012 bude v obci od 16,00 hod. probíhat veřejné
seznámení s návrhem LHP. Místo konání bude dodatečně sděleno. Veřejnost
bude informována na webových stránkách a na obecních vývěskách.
4) Rada obce po diskusi jednomyslně rozhodla odpustit provozovateli kadeřnictví
roční nájemné ve výši 21.600,00 Kč vzhledem k prokázané investici 26000,00 Kč
do prostor kadeřnictví, které jsou v majetku obce.

Zapsal:

Ing. Lubomír Duda

Ověřovatelé zápisu: Ing. Miroslav Stoklasa, Pavel Koudelka

Usnesení Rady obce Zvole ze dne 18.1.2012 - č. 2
1.02.2012

Rada obce schvaluje formulář "Žádosti o finanční příspěvek obce
Zvole na r. 2012" vypracovaný finanční komisi.

2.02.2012

Rada bere na vědomí informaci o zpracování návrhu LHP a pověřuje
starostu přípravou veřejného seznámení s tímto dokumentem.

3.02.2012

Rada jednomyslně schvaluje odpuštění ročního nájemného ve výši
21.600,00 Kč provozovateli kadeřnictví v objektu MŠ.

Ing. Lubomír Duda
místostarosta obce

Ing. Miroslav Stoklasa
starosta obce

