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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bludov,
konaného dne 10. 5. 2016, od 19.00 hodin.

,.
Zasedání Zastupitelstva obce Bludov, bylo zahájeno v 19.00 hodin starostou Jiřím Procházkou
(dále jen "předsedající"). Přítomní: 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 ústavujícího zasedání dle ust. § 93 odst. 1 Zoo
byla vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Bludov v souladu se zákonem. Dále
konstatoval, že je přítomno 5 členů za, co~sou všichni zvoleni členové ZO a je usnášeni
•
schopné(§ 92 odst. 3 Zoo).
Usnesení Č. 38: 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 usneseni ze dne 12. 4. 2016 byl
zkontrolován a schválen bez připomínek - Kukral J., Veselý J.
Výsledek hlasování: Pro - 5 Proti - O Zdrželi se - O
Usnesení Č. 38 bylo schváleno
'\
Schválení program zasedání
Návrh programu usnesení: .
1. Určeni ověřovatele zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele.
2. Výsadba zeleně - lípy
3. Kulturni akce - květen
o

Předsedající seznámil přítomné s programem zastupitelstva a návrhem usneseni a požádalo
rozšířeni programu o projednání žádosti p. Jakuba Vágnera o souhlas s vybudováním
mechanicky zpevněné cesty v okolí rybníka Kat1ov.
Usnesení Č. 39: Žádost p. Vágnera
Byla přečtena žádost p. Vágnera o vybudování mechanicky zpevněné cesty v okolí rybnika
Katlov na pozemcích Č. 418/4 a 418/5 v k. Ú. Bludov.
Zastupitelstvo se na základě diskuze rozhodlo, že nesouhlasí s budováním jakékoliv stavby na
lesnich pozemcích, které jsou majetkem oQpe Bludov. Žadatel bude o rozhodnutí ZO Bludov
informován písemně.
Hlasování: Přítomno: 5
pro: O
Usnesení Č. 39 nebylo schváleno

proti:

5

zdržel se: O

Na vědomí:
V měsíci Květen proběhnou následující akce:
SVATt} 15.5.2016 ~d 11:1q Q
PRATELSKE POSEZENI (POUT) 21. 5.2016 od 20:00 h.
Výsadba 2 kusů lip v celkové hodnotě 1.738,- Kč
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Příští zasedání ZO Bludov se uskuteční d

•

v 19.00 hodin.

Procházka Jiří
Starosta obce

. (Je X;-~~iý

··ofG{2···

.

Ověřovatel zápisu

Ověřovatel zápisu

Jiří Svoboda
Zapisovatel
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Vyvěšeno dne: 10.5.2016

Sejmuto dne:
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