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

Zápis z 10. řádného zasedání Zastupitelstva 

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

František, Kovář Dušan,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. Rozpočtové opatření  č. 10

5. Schválení  dodatku č.1 k 

6. Schválení záměru pronájmu zemědělských pozemků

7. Ukončení nájemní smlouvy

8. Projednání nového nájemce na základě výběrového řízení

9. Různé  

  

Obec Obora 

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

 

. řádného zasedání Zastupitelstva obce Obora, konaného dne 

31.10.2013 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:  Erik Vyhlídal, František Flieger 

                                                 proti: 0                                zdržel: 2

Zahájení, ověření počtu zastupitelů 

Jmenování a odsouhlasení ověřovatelů zápisu 

Schválení, popř.doplnění programu 

10  

 nájemní smlouvě uzavřené dne 1.1.2011 

Schválení záměru pronájmu zemědělských pozemků 

Ukončení nájemní smlouvy 

Projednání nového nájemce na základě výběrového řízení 

Obora, konaného dne 

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

0 hodin zasedání přivítáním všech přítomných členů zastupitelstva a 

2 



10. Závěr 

 

Hlasování: pro: 7                                                  proti: 0                                zdržel: 0 

 

Z minulého zasedání nevyplynuly úkoly k další kontrole. 
 
 
 
K bodu 4. 
 
Rozpočtové opatření č.10/2013 
 

Paní M.Španělová  podala  návrh rozpočtového opatření  č. 10/2013. Rozpočtové opatření se týká 
finančních prostředků v rámci staveb silnice Hutě, Veselka. 

 

Usnesení číslo 36 /2013: 

zastupitelé obce Obora schvalují rozpočtové opatření č.10/2013  

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  7 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

 

 
K bodu 5. 
 
Schválení  dodatku č.1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1.1.2011 
 
Starosta  obce předložil ke schválení dodatek č.1 k nájemní smlouvě týkající se nájmu pozemků 
v k.ú.Obora mezi Obcí Obora a ZEPO Bořitov. 

 

 

Usnesení číslo 37 /2013: 

Zastupitelstvo schvaluje dodatek č.1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1.1.201. 
 



 

Výsledek hlasování: 

Pro:  7 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

 
 
K bodu 6. 
 
Schválení záměru pronájmu zemědělských pozemků 
 

Předmětem záměru je pronájem zemědělských pozemků v k.ú.Obora dle přílohy za účelem zřízení 
honidby pro daňky. 

 

Usnesení číslo 38/2013: 

Zastupitelé souhlasí s výše uvedeným záměrem pronájmu. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  7 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 
Příloha: záměr pronájmu 
 
 
K bodu 7. 
 
Ukončení nájemní smlouvy 
 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s ukončením nájemní smlouvy dohodou mezi Obcí Obora a p. 
Františkem Kobylkou – nájemce hospody Obora. 

Zastupitelé berou na vědomí ukončení nájemní smlouvy týkající se provozování hospody.. 

 
Příloha: dohoda 
 

 



K bodu 8. 
 
Projednání nového nájemce na základě výběrového řízení 
 

Zastupitelé obce provedli výběr budoucího nájemce provozování hospody na základě vyhlášeného 
výběrového řízení. Na tuto výzvu reagovali 3 zájemci, z nichž byla zastupitelstvem vybrána paní 
Ševčíková. Po tomto výběru bude sepsána nájemní smlouva, která bude odsouhlasena na příštím 
zasedání. 

 

 
 
 
 
K bodu 9. 
 

Různé:  

- Akce Mikuláš 
- Seznámení s konečným vyúčtováním veřejné sbírky na varhany 
- Vánoční osvětlení 
- Informace o stavbě komunikace – Hutě, Veselka 

 

Závěr 

 

Jednání bylo skončeno 21:15 hod. 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Erik Vyhlídal,                  ………………………………….    31.10. 2013  
   

   František Flieger       …………………………………….            31.10. 2013 
 

Starosta obce:  Alexa Josef          ……………………………………                           31.10. 2013 

 

Dokument byl vyvěšen na elektronické úřední desce, umožňující dálkový přístup 

   


