Obec Oldřichovice
Zastupitelstvo obce Oldřichovice

ZÁPIS
z 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Oldřichovice
Datum konání: 28. března 2011
Přítomni: Bartková Marie, Měrka Petr, Ing. Neulinger David, Samsonek Radim, Strojil Vincenc, Ing. Valouch Tomáš, Zelík
Adam
Ověřovatelé zápisu: Měrka Petr, Samsonek Radim
Zasedání zastupitelstva řídila starostka obce Marie Bartková, zasedání bylo zahájeno v 17.05 hodin.

Schválení programu jednání
Zastupitelstvo obce (ZO) Oldřichovice schvaluje program zasedání dle rozeslaných pozvánek

Webové stránky obce
ZO projednalo doručenou nabídku na zhotovení nových webových stránek obce a redakčního systému a výběrovým řízením
vybralo a schválilo ing. Davida Lisoňka, Komárov 134, 763 61 Napajedla pro zhotovení těchto stránek a redakčního systému.
Výsledek hlasování: pro 7

proti 0

zdržel se 0

ZO vybrali základní návrh bez volitelných doplňků v ceně Kč 12.200,- , grafický návrh č. 6 + přidat obecní znak z grafického
návrhu č. 3.
Výsledek hlasování: pro 7

proti 0

zdržel se 0

ZO Ing. Valouch navrhoval schválenou verzi nových webových stránek doplnit o možnost elektronického diskusního fóra,
tento návrh nebyl schválen.
Výsledek hlasování: pro 1

proti 6

zdržel se 0

Usnesení č. 1/28032011 bylo schváleno (zákl.verze bez volitelných doplňků)

Územní plán obce
ZO pověřilo starostku Marii Bartkovou k zastupování obce při vyřizování nového územního plánu

Různé
-

členové SDH zkontrolují kanály před prodejnou smíšeného zboží

-

kronikářka obce paní Jursíková upozornila ZO na vandalismus v obci, ZO zváží, dle cenové nabídky, umístění
kamerového systému na „kritická místa“

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a v 19.05 hodin ukončila zasedání zastupitelstva.

Starostka obce:

Marie Bartková

Ověřovatelé zápisu:

Měrka Petr, Samsonek Radim

Zapsala:

Lenka Večeřová

USNESENÍ
z 4. zasedání Zastupitelstva obce Oldřichovice konaného dne 28.3.2011

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-

kontrolu průchodnosti kanálů před prodejnou smíšeného zboží

-

vandalismus v obci

Zastupitelstvo obce schvaluje:
-

program jednání

-

ing. Davida Lisoňka ke zhotovení nových webových stránek obce a redakčního systému

Marie Bartková

Ing. David Neulinger

starostka obce

místostarosta obce

