ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Číslo: 2016/9/1
Datum: 27. 09. 2016
Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Výběr vypůjčitele nebytových prostor za účelem provozování Hospody u Zvoničky
Další činnosti obce za účelem jejího udržitelného rozvoje
Provozní záležitosti
Ostatní
Diskuse

Jmenování zapisovatele:

Jan Lněnička

Jmenování ověřovatelů:

Jaroslav Franc
Martina Horáková

Průběh jednání:
1. Výběr vypůjčitele nebytových prostor za účelem provozování "Hospody u Zvoničky
Na základě nového výběrového řízení na provozovatele hospody, seznámil starosta obce
přítomné o přijatých žádostech. Jediným zájemcem, který zaslal žádost, byl současný
provozovatel hospody. Na základě přijaté žádosti hlasovalo zastupitelstvo o podepsání nové
Smlouvy o výpůjčce od 1.10.2016 do 30.9.2017 se stávajícím provozovatelem hospody.
Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva č. 2016/9/1
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo podepsání nové Smlouvy o výpůjčce od 1.10.2016
do 30.9.2017 se stávajícím provozovatelem hospody.

PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1
2. Další činnosti obce za účelem jejího udržitelného rozvoje
Cílem zastupitelstva obce je zvýšit počet obyvatel v obci a předejít klesajícímu trendu
v posledních letech. Starosta obce seznámil přítomné s Programem obnovy venkova obce
Jarošov. Seznam je průběžně aktualizován a doplňován o nové akce. Přehled akcí je součástí
zápisu č. 2016/8/1
3. Provozní záležitosti
Tento bod nebyl projednán
4. Ostatní
Pan Vravůška vystoupil při schůzi a vznesl stížnost na příjezdovou cestu k jeho domu. Panu
Vravůškovi se nelíbí kvalita cesty. Zároveň upozornil na malou četnost sekání trávy před jeho
domem. Dále připomněl záměr obce příjezdovou cestu opravit v minulých letech.
Záměr obce opravit cestu byl v rámci vypsání dotací na opravy komunikací. Dotační titul byl
v neprospěchu obcí nakonec zrušen. Z tohoto důvodu bylo od opravy cesty odstoupeno.
Cesta byla opravena štěrkem v průběhu léta 2016. Sekání probíhalo v rámci možností a
kapacit brigádníků na obci. Při schůzi bylo přislíbeno, že bude na cestu navezen další štěrk.

Vzhledem ke způsobu vyjadřování některých účastníků veřejné schůze a nepřípustnému
chování, vzájemnému překřikování byla schůze ukončena.

Zapsal:

…….…………………..
Jan Lněnička
místostarosta

Ověřili:

…….………………….
Jaroslav Zeman
člen zastupitelstva

…….…………………..
Ing. Martin Olbrich
starosta obce

…….…………………..
Martina Horáková
člen zastupitelstva

V Jarošově dne 27.9.2016

