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Starostka obce zahď1ila veřejné zasedání v 18:00 hodin, přivítala přítomné - účast dle přiložené
prezenční listiny a prohlásila zasedání za usnášení schopné'

Zastupitelstvo ob'ce schválilo navžený program zasedání- SCHVÁLENo jednohlasně'

Zapisovatelem zápisu určen paňAntonin Ludík. 
' ''

4) Zastu pitelstvo obpeÍ echvál i l o o,lěřovatel i zápisu páňi
Pavlínu - scHVÁLÉruo ponohlasně.
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Danušiá P'buperovou

5) Starostka obce seznámil1s přijatým usnesením
i ';i

Kontrolou bylo zjištěno, Že zatím není splněno:- dokončení brány ve vjezdu vedle Lorenca
přístavba komínu na budově Lorenq'-4ztr9tovení2 ks dvířek na půdě
odkup p.č' 121212 od Zdeňka Kroupy '

6) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dodatek č.1 smlouvy č.0/0073l2O1otDoP o
poskytnutífinančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obsluŽnosti dle zákon a č.111t1994
Sb., o silničnídopravě, ve znění pozdějších předpisů, na územíZlínského kraje veřejnoil
autobusovou linkovou dopravou- příloha č.1 - scHVÁLENo jednohlasně.

7) Zastupitelstvo obec projednalo a schválilo rozpočtové opatření č,.3t2o13- příloha č.2 -
scHVÁLENo jednohlasně.

8) Zastupitelstvo obce projednalo stav 4 ks stromů ňacházejících se na p.č. 24t1' Jedná se
obvody ve výšce 't30cm nad zemí: třešeň 12Ocm, smrk č.178cm, smrk č.2 88cm a smrk č.3
99cm (polosuché přerostlé stromy, zasahujícíel. vedení, nahnuté k rodinnému domu č'p.98),
provedení kácenía prodej dřeva p. Stanislavu Juřenovi Uhřice 20 za cenu 700,-Kč celkem
s tím, Že obec provede náhradnívýsadbu 4 ks zakrslých jehličnanů do termínu 3o'4.2o14 -
scHVÁLENo jednohlasně. .l'

9) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vykácení 4 ks smrčků - obvod 30cm ve výšce 130cm
nad zemí před budovu oÚ, 'íks jabloně u zídky vedle budovy Lorenc obvodu 65cm a 1ks lípy
obvod 76cm, ořezání větví ořechů nad střechou budovy WC. Brigád a 19.10'2013, účastníkovi
brigády prodej dřeva 300,-Kč/m3, náhradnívýsadba obci 6ks ovocných stromů na p.č.1 341 u
cyklostezky do 30.4.2014 - scHVÁLENo proti kácenílípyAntonín Ludík, ostatnípro'

10) Starostka obce podala informaci o nutnosti zpracování dokumentace - plánu oprav a údžby na
vodojemu a vrtu potřebné k provozovánÍvodovodu. Byla zaslána objei1návka na společnost
VEGl Kroměříž - cena do 20.000,-Kč včetně DPH. Zastupitelstvo tuto záleŽitost projednalo a
souhlasí se zpracováním této dokumentace - SCHVÁLENO jednohlasně;. 
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11) Starostka podala informaci o akci 5. Ročník turnaj nohejbal 24.8.2013 - pod záštitou
mikroregionu, obec zajištovala občerstvení, mikroregion hradil věcné dary pro soutěŽící'

Příjmy: klobásy a sekaná 1.055,-Kč, startovné 7oo,_Kč,

Výdaje: chleba, hořčice 510,-Kč, maso, klobásy 1.414,-Kč,

30ks klobás poskytnuto jako bezplatné občerstvení pro hráče.

'í2) lnformace z děnív obci:
a) 12'8.13 byly zaslána žádost na Povodí Moravy na vyčištěníTištínského potoka a bylo nám

zatím ústně přislíbeno, Že se budou hledat moŽnosti realizace. Podmínkou bylo, aby obec
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€1n"-' 1.755,-Kč

ce]kem 1.924,-Kč


