
OBEC VRCHOVANY

Č.j: 58/12                                                                                                                                zápis č: 8

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrchovany ze dne 27.března 2012 od 17 hodin v prostorách 
obecního úřadu.

1. Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis z minulého zasedání dne 13. 2. 2012

2. Ověřovateli tohoto zápisu byli pověřeni Tomáš Pokorný a Martin Vorel.

3. Zastupitelstvo bylo seznámeno došlou poštou a to dotace PVA 2012 Lib. kraj, dotace obnova 
venkova Lib. kraj.

4. Zastupitelstvo schválilo vypracování nového lesního hospodářského plánu pro období od 1. 1. 
2014 firmou EKOLES – projekt s.r.o. RIEGROVA 4338/12 46601 Jablonec nad Nisou a to šesti z 
šesti přítomných hlasů.

5. Dále bylo zastupitelstvu předložena zpráva o těžbě dřeva v roce 2011 vzalo na vědomí.

6. Zastupitelstvo bylo informováno o těžbě dřeva v letošním roce zatím prodáno 30,88 m3 za 64 900 
Kč. Vzalo na vědomí.

7. Dále byl zastupitelstvu přednesen návrh na zakoupení motorové pily pro pracovníky obce + 
ochranné pomůcky (rukavice, štít + sluchátka). Schváleno šesti z šesti přítomných hlasů.

8. Zastupitelstvem bylo schváleno: Žádost p. Pojara o připojení vodovodní přípojky. Schváleno šest 
ze šesti přítomných hlasů.

9. Zastupitelstvo schválilo žádost pana Cibulky o odkoupení obecních pozemku číslo 577 a části 
pozemku číslo 843/12 po přesné domluvě hranic. Schváleno šest ze šesti přítomných hlasů.

10. Dále obecní zastupitelstvo NESCHVÁLILO odprodej obecních pozemků v žádostech p. 
Vidimského a p. Studničky. Neschváleno šest ze šesti přítomných hlasů.

11. Obecní zastupitelstvo nadále pozastavuje odprodej obecních pozemků v obci do vyřešení 
majetkových sporů a cen pozemků. Schváleno šest ze šesti přítomných hlasů.

12. Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi obce: Informovat se o podmínkách pracovníků VPP a 
ověřit situaci čističky obce.

13. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno starostou o konání pracovní schůzky k řešení silnice v obci, 
která se koná dne 10. 4. 2012.

14. Různé záležitosti: Nebylo dalších námětů.

Přítomni byli členové zastupitelstva: Jaroslav Křupala,Martin Vorel,Vojtěch Vorel,Tomáš Pokorný,
Martin Zbudil a Alena Syrová.

Zápis byl sepsán 29. 3. 2012                                                               Jaroslav Křupala – starosta obce

Ověřovatelé zápisu:


