ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Číslo: 2018/08/1
Datum: 14.8.2018
Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny
Program:
1. Návrh smlouvy na směnu pozemků
2. Probíhající brigádnické práce
Jmenování zapisovatele:

Jan Lněnička

Jmenování ověřovatelů:

Jaroslav Franc
Martina Horáková

Průběh jednání:
1. Návrh smlouvy na směnu pozemků
- starosta předložil návrh směnné smlouvy mezi Obcí Jarošov a Vladimírou Láfovou, na
základě Záměru směnit dle Věc 1 a Věc 2 v článku I. této smlouvy byl dle § 39 zákona č.
128/2008 Sb., o obcích zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Jarošov od 4.7.2018 do
7.8.2018.
Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva č. 2018/8/1
- Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo/neschválilo návrh smlouvy mezi Obcí Jarošov
a Vladimírou Láfovou, na základě Záměru směnit dle Věc 1 a Věc 2 v článku I. této
smlouvy byl dle § 39 zákona č. 128/2008 Sb., o obcích zveřejněn na úřední desce
Obecního úřadu Jarošov od 4.7.2018 do 7.8.2018.
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

-

starosta předložil návrh směnné smlouvy mezi Obcí Jarošov, Petrem Lorencem a Ivanou
Lorencovou na základě Záměru směnit Věc 1 a Věc 2 v článku I. této smlouvy byl dle §
39 zákona č. 128/2008 Sb., o obcích zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Jarošov od
22.3.2017 do 23.4.2017.

Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva č. 2018/8/1
- Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo/neschválilo návrh smlouvy mezi Obcí Jarošov,
Petrem Lorencem a Ivanou Lorencovou na základě Záměru směnit Věc 1 a Věc 2 v článku
I. této smlouvy byl dle § 39 zákona č. 128/2008 Sb., o obcích zveřejněn na úřední desce
Obecního úřadu Jarošov od 22.3.2017 do 23.4.2017.
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

2. Probíhající brigádnické práce
- lesní cesty - proklestění
- instalace svodnic na cestě směrem do Vranic
- nové oplocení na vrtu
- oprava oplocení na vodojemu
- nátěrové práce
o herní prvky – dětské hřiště u MŠ
o trubky ve vodojemu
o nástěnky u OÚ
o zábradlí u MŠ
- sekání
- vyklízení kuchyně v MŠ

Zapsal:

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

Ověřili:

…….………………….
Jaroslav Zeman
člen zastupitelstva
…….…………………..
Martina Horáková
člen zastupitelstva

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

V Jarošově dne 14.8.2018

