OBEC VYSOKÉ
___________________________________________________________________________
Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz

ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.05/2012 ve Vysokém konaného dne 6.6.2012

Přítomni: Martin Kadlec, Radek Šípek, Ing. Pavel Král, Jaroslav Škapa, Petr Sobotka,
Ladislava Kadlecová, Miroslav Škapa
Omluveni :
Návštěva:

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
K bodu 1:
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva v 18.30 hod. přivítáním zastupitelů a hostů.
Starosta konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace o zasedání
zastupitelstva byla řádně zveřejněna.
Starosta konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné,
protože je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů ze sedmičlenného zastupitelstva.
Starosta navrhl ověřovatelem zápisu Ing. Pavla Krále a zapisovatelem p. Ladislavu
Kadlecovou
Námitka proti určení zapisovatele a ověřovatele nebyla vznesena.

Usnesení 42/05/2012
Zastupitelstvo schválilo za ověřovatele zápisu Ing. Pavla Krále a zapisovatele p.Ladislavu
Kadlecovou.

Pro:

7

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 2:
Starosta přednesl program zasedání zastupitelstva, jak byl uveden na pozvánce na zasedání
zastupitelstva a vyzval zastupitele, zda mají návrhy na doplnění bodů do programu nebo na
vypuštění bodů z programu zasedání zastupitelstva.
Usnesení 43/05/2012
Starosta s odkazem na § 6 odst. 5 poslední věta jednacího řádu zastupitelstva konstatoval, že
byl schválen následující program zasedání zastupitelstva:

Pro:

7

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Schválení programu
Zpráva o činnosti obecního úřadu od posledního zasedaní zastupitelstva
Delegace zástupce obce
Různé
Závěr

K bodu 3:
Zprávu o činnosti obecního zastupitelstva za období od posledního zasedání zastupitelstva
obce podal starosta.
Usnesení 44/05/2012
Zastupitelstvo obce Vysoké bere na vědomí.
K bodu 4:
Zastupitelstvo obce schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění delegovat starostku obce Lhotka paní Jaroslavu Kabelkovou
na ustavující schůzi Svazku obcí POOSLAVÍ a ukládá paní Jaroslavě Kabelkové zastupovat
obec Vysoké ve věci jednání, hlasování ustavující schůze Svazku obcí POOSLAVÍ a podpisu
zakladatelské smlouvy Svazku obcí POOSLAVÍ .

Usnesení 45/05/2012

Pro:

7

zastupitelů

Proti:

0

zastupitelů

Zdrželo se hlasování:

0

zastupitel

K bodu 5 a 6:

Skončeno v 20 30 hod
Zapsala: Ladislava Kadlecová
Schválil: Ing. Pavel Král

Příští zasedání OZ na den 24.6.2012 v 19 30 hod.
Za Obecní zastupitelstvo ve Vysokém dne 6.6.2012

…………….
Radek Šípek
místostarosta
Zveřejněno na úřední desce a elektronické a úřední desce obce.

……………
Martin Kadlec
starosta

