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

Zápis z 8. řádného zasedání Zastupitelstva 

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

František, Kovář Dušan,Vyhlídal Erik

Omluveni : -   

Veřejnost:      - p.Barák 

 

 

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. Rozpočtové opatření  č. 8

5. Schválení smlouvy s paní Stiessovou o prodeji pozemku parc.č.111/2 k.ú.Obora

6. Schválení smlouvy s firmou E

7. Projednání opravy místní komunikace směr Pohoř

8. Projednání opravy objektu hasičky

9. Různé / platby Kobylka, soutěž Svazku Svitava, technické vybavení/

  

Obec Obora 

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

 

. řádného zasedání Zastupitelstva obce Obora, konaného dne 

29.8.2013 v 18.00 hodin. 

 

 

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

, Kovář Dušan,Vyhlídal Erik  

0 hodin zasedání přivítáním všech přítomných členů zastupitelstva a 

ovatele zápisu navrženi:  Petr Havíř, Erik Vyhlídal 

                                                 proti: 0                                zdržel: 2

Zahájení, ověření počtu zastupitelů 

Jmenování a odsouhlasení ověřovatelů zápisu 

Schválení, popř.doplnění programu 

8  

paní Stiessovou o prodeji pozemku parc.č.111/2 k.ú.Obora

firmou E-ON Distribuce a.s. 

Projednání opravy místní komunikace směr Pohoř 

Projednání opravy objektu hasičky 

/ platby Kobylka, soutěž Svazku Svitava, technické vybavení/ 

Obora, konaného dne 

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

0 hodin zasedání přivítáním všech přítomných členů zastupitelstva a 

2 

paní Stiessovou o prodeji pozemku parc.č.111/2 k.ú.Obora 



10. Závěr 

 

Hlasování: pro: 7                                                  proti: 0                                zdržel: 0 

 

Z minulého zasedání nevyplynuly úkoly k další kontrole. 
 
 
 
K bodu 4. 
 
Rozpočtové opatření č.8/2013 
 

Paní M.Španělová podala  návrh rozpočtového opatření  č. 8/2013.  

 

Usnesení číslo 29 /2013: 

zastupitelé obce Obora schvalují rozpočtové opatření č.8/2013  

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  7 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

 
 

 
K bodu 5. 
 
Schválení smlouvy s paní Stiessovou o prodeji pozemku parc.č.111/2 k.ú.Obora 
 
 

Zastupitelům byla předložena smlouva mezi paní Stiessovou a obcí Obora o prodeji pozemku 
parc.č.111/2 k.ú.Obora. 

Usnesení číslo 30/2013: 

zastupitelstvo obce Obora schvaluje výše uvedenou smlouvu . 

 

 



Výsledek hlasování: 

Pro:  7 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

 
 
K bodu 6. 
 
Schválení smlouvy s firmou E-ON Distribuce a.s. o zřízení práva odpovídající věcnému 
břemenu 
 
 

Zastupitelům byla předložena smlouva mezi  firmou E-ON Distribuce a.s. a obcí Obora o zřízení práva 
odpovídající věcnému břemenu k pozemku parc.č.427/2, 605/31 k.ú.Obora. 

Usnesení číslo 31/2013: 

zastupitelstvo obce Obora schvaluje výše uvedenou smlouvu . 

 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  7 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 
 
 
 
 
K bodu 7. 
 
Projednání opravy místní komunikace směr Pohoř 
 
 

Zastupitelé projednali opravy místní komunikace – směr Pohoř – postup a rozsah prací / zpevnění 
nájezdu, odvodnění komunikace/. Během letních přívalových dešťů byla vytvořena v komunikaci 
rýha, která odvádí vodu i z komunikace od Doubravice. Bylo navrženo vybudování sběrné šachty 
s vpustí a následně příčný odvodňovací val. 

 



Zastupitelstvo obce Obora bere na vědomí rozsah prováděných prací . 

 

K bodu 8. 
 
Projednání opravy objektu hasičky 
 
 
 

Zastupitelé projednali organizační harmonogram stavebních úprav objektu hasičské zbrojnice. Bylo 
provedeno vyhodnocení cenových nabídek. / 3 nabídky  - Testo, p.Pecher, p.Andrlík/ 

 

Zastupitelstvo obce Obora vybralo dodavatele prací firmu Testo. . 

 
 
 
 
K bodu 9. 
 

Různé:  

- platby Kobylka 
- hasičská soutěž Svazku Svitava 

 

Závěr 

 

Jednání bylo skončeno 21:20 hod. 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Petr Havíř                 ………………………………….    29.8. 2013  

   

     Erik Vyhlídal                  …………………………………….                29.8. 2013 

 

Starosta obce:  Alexa Josef          ……………………………………              29.8. 2013 

 

Dokument byl vyvěšen na elektronické úřední desce, umožňující dálkový přístup 

   


