Obec Oldřichovice
Zastupitelstvo obce Oldřichovice

ZÁPIS
z 29. zasedání obecního zastupitelstva obce Oldřichovice

Datum konání: 7. října 2013
Přítomni: Bartková Marie, Měrka Petr, Ing. Neulinger David, Samsonek Radim, Ing. Valouch Tomáš, Ing. Zelík Adam
Omluveni: Strojil Vincenc
Ověřovatelé zápisu: Měrka Petr, Ing. Neulinger David

Zasedání zastupitelstva řídila starostka obce Marie Bartková, zasedání bylo zahájeno v 17.00 hodin.

Hřiště
Dokumentace byla předána Stavebnímu úřadu Napajedla, zároveň běží řízení na Krajské hygienické stanici ve Zlíně, na
Odboru životního prostředí MěÚ Otrokovice a na Hasičském záchranném sboru ZK.

Různé
2

OZ projednalo žádost občana o odkoupení pozemku p.č. 182 v k.ú. Oldřichovice u Napajedel o výměře 106m z vlastnictví
obce Oldřichovice. OZ vyzvalo žadatele, aby si obstaral písemný souhlas od všech majitelů pozemků sousedících se
zmiňovanou parcelou. Pokud obdrží žadatel souhlasné stanovisko od všech sousedů, obecní zastupitelstvo nebude mít
námitek k odprodeji této parcely.
OZ schválilo termín pro uskutečnění turnaje obecních zastupitelstev v šipkách – 16.11.2013 od 9 hodin v kulturním domě
OZ obdrželo žádost z DPS Napajedla o finanční příspěvek pro 2 naše bývalé občanky, které v DPS Napajedla žijí. OZ
projednalo rodinné situace obou občanek a zjistilo, že rodinné domy, ve který ženy v naší obci žily, byly prodány, tudíž
považuje OZ za „morální povinnost“ rodin obou žen, aby se o své blízké postaraly.

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a v 18.50 hodin ukončila zasedání zastupitelstva.

SHRNUTÍ
z 29. zasedání Zastupitelstva obce Oldřichovice konaného dne 7.10.2013

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-

pokračující přípravné práce na „akci Volnočasový areál Oldřichovice“

-

žádost o odprodej p.č. 182 z vlastnictví obce Oldřichovice

Zastupitelstvo obce schvaluje:

-

termín konání turnaje obecních zastupitelstev v šipkách – 16.11.2013

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
-

finanční příspěvek pro DPS Napajedla z výše uvedených důvodů

Starostka obce: Bartková Marie
Ověřovatelé zápisu: Měrka Petr, Ing. Neulinger David
Zapsala: Večeřová Lenka

