
Obora 24, 679 01 Skalice nad Svitavou, IČ: 00280712

Zápis z 1. řádného zasedání Zastupitelstva 

Přítomni :  Alexa Josef, Malachová Radmila, Dobiášová Jaroslava, Havíř Petr, Kovář 

Dušan, Flieger František, Vyhlídal Erik

Omluveni : - 

Veřejnost:      - 

 

 

Starosta obce zahájil v 18.00 hodin zasedání přivítáním všech přítomných členů zastupitelstva a 
přednesl program zasedání. 

 
Jako ověřovatele zápisu navrženi:  
 

Hlasování: pro: 5                                                  

 

Program: 

1. Zahájení, ověření počtu zastupitelů

2. Jmenování a odsouhlasení ověřovatelů zápisu

3. Schválení, popř.doplnění programu

4. Kontrola  úkolů z minulého zasedání

5. Schválení  smlouvy  č.014130002774/001, č.014130002777/001 

6. Schválení  smlouvy – pronájem hasičské zbrojnice

7.  Rozpočtové opatření č.1

8. Projednání platební neschopnosti nájemce hospody

9. Jmenování členů krizové komise

 

Obec Obora 

Obora 24, 679 01 Skalice nad Svitavou, IČ: 00280712 

 

. řádného zasedání Zastupitelstva obce Obora, konaného dne 

24.1.2013 v 18.00 hodin. 

 

 

Alexa Josef, Malachová Radmila, Dobiášová Jaroslava, Havíř Petr, Kovář 

Vyhlídal Erik  

0 hodin zasedání přivítáním všech přítomných členů zastupitelstva a 

ovatele zápisu navrženi:   Kovář Dušan, Flieger František 

                                                  proti: 0                                zdržel: 2

Zahájení, ověření počtu zastupitelů 

Jmenování a odsouhlasení ověřovatelů zápisu 

Schválení, popř.doplnění programu 

minulého zasedání 

č.014130002774/001, č.014130002777/001 o zřízení 

pronájem hasičské zbrojnice  

1 

Projednání platební neschopnosti nájemce hospody 

krizové komise 

Obora, konaného dne 

Alexa Josef, Malachová Radmila, Dobiášová Jaroslava, Havíř Petr, Kovář 

0 hodin zasedání přivítáním všech přítomných členů zastupitelstva a 

proti: 0                                zdržel: 2 

zřízení  břemene 



10. Různé 

 

Hlasování: pro: 7                                                  proti: 0                                zdržel: 0 

 

Z minulého zasedání nevyplynuly úkoly k další kontrole. 
 
K bodu 5. 
 
Schválení  smlouvy  č.014130002774/001, č.014130002777/001 o zřízení  břemene 
 

Zastupitelům byla předložena smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – p.Flieger, 
Viktorin  mezi firmou E-ON Distribuce a.s. a obcí Obora  

/smlouva  je přílohou tohoto zápisu/ 

 

Usnesení číslo 1 /2013: 

Obecní zastupitelstvo schválilo smlouvu „ o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – 
p.Flieger, Viktorin  mezi firmou E-ON Distribuce a.s. a obcí Obora „ 

 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  7 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

K bodu 6. 
 
Schválení  smlouvy – pronájem hasičské zbrojnice  
 

Starostou obce byla  ke schválení předložena smlouva o pronájmu objektu hasičské zbrojnice Obora.  

 
 
 
Usnesení číslo 2 /2013: 

zastupitelé obce Obora schvalují smlouvu o pronájmu./ smlouva je přílohou tohoto zápisu/ 

 



Výsledek hlasování: 

Pro:  7 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 
 
 
K bodu 7. 
 
Rozpočtové opatření č.1/2013 
 

Paní M.Španělová přednesla návrh rozpočtového opatření č.1/2013. 

 

Usnesení číslo 3 /2013: 

zastupitelé obce Obora schvalují rozpočtové opatření č.1/2013  

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  7 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

 
K bodu 8. 
 
Projednání platební neschopnosti nájemce hospody 
 

Zastupitelstvo projednalo platební neschopnost nájemce hospody a byl navržen splátkový kalendář  - 
dohoda o úhradě dluhu/s případným řešením nesplnění podmínek. 

 

Usnesení číslo 4 /2013: 

zastupitelé obce Obora schvalují splátkový kalendář /dohoda je přílohou tohoto zápisu/  

 

 

 



Výsledek hlasování: 

Pro:  7 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

K bodu 9. 
 
Jmenování členů krizové komise 
 
Starosta obce navrhl členy krizové a povodňové komise.  
Byli navrženi členové krizové komise: předseda - Josef Alexa, místopředseda - Radmila 
Malachová, Dušan Kovář, Petr Havíř, František Flieger 
 

Zastupitelé obce berou na vědomí návrh členů krizové a povodňové komise 

K bodu 10. 
 

Různé: 

- Rezervace plaveckého bazénu, rekonstrukce hasičské zbrojnice, plán práce 2013, 
rekonstrukce vytápění OÚ – sál…. 

 

Závěr 

Jednání bylo skončeno 21:00 hod. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: František Flieger  ………………………………….   24.1. 2013  

   

   Dušan Kovář                     …………………………………….            24.1. 2013 

 

Starosta obce:  Alexa Josef       ……………………………………            24.1. 2013 

 

 

Dokument byl vyvěšen na elektronické úřední desce, umožňující dálkový přístup 

 


