
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bludov,
konaného dne 13. 9. 2016, od 19.00 hodin.

....

Zasedání Zastupitelstva obce Bludov, bylo zahájeno v 19.00 hodin starostou Jiřím
Procházkou (dále jen "předsedající"). Přítomni: Kukral J., Kutil J, Veselý J., Svoboda
J., Procházka J.
Omluveni:
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1
zákona o obcích (dále jen Zoo). Informace o konání ustavujícího zasedání dle ust. §
93 odst. 1 Zoo byla vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Bludov v souladu se
zákonem. Dále konstatoval, že je přítornno 5 členů ZO, což jsou všichni zvolení
členové ZO aje usnášení schopné(§ 92 odst. 3 Zoo).

Usnesení Č. 43: Určení ověřovatelé zápisu a návrhová komise: zápisu p. Veselý J. a
Kutil J. Zapisovatelem navržen Svoboda Jiří. K návrhu nebyly vzneseny protinávrhy.
Kontrola zápisu předchozího zastupitelstva. Zápis a usnesení ze dne 21. 6. 2016
byl zkontrolován a schválen bez připomínek - Kukral J., Veselý J.
Výsledek hlasování: Pro - 5 Proti - O Zdrželi se - O
Usnesení Č. 43 bylo schváleno

Schválení program zasedání
Návrh programu usnesení:

• Dětské hřiště
• Popelnice
• Oprava splavu
•
•
•

Předsedající seznámil přitornné s programem zastupitelstva a návrhem usnesení,
nikdo nechtěl program rozšířit.

Usnesení Č. 44: Dětské hřiště
Starosta obce oslovil firmu BONITA a na zakladě diskuse s dealerem pošle cenovou
nabídku. Dále budou osloveny ještě dvě firmy pro porovnaní ceny.
Hlasování: Přítomno: 5 pro: 5 proti: O zdržel se: O .'

Navědomí: Diskuse o zpoplatnění odvozu komunálního odpadu.
Další bod diskuse bylo odpracování brigádnických hodin.
Oprava splavu proběhne svépomocí

Příští zasedání ZO Bludov se uskuteční dne v 19.00 hodin.
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