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

Zápis z 12. řádného zasedání Zastupitelstva 

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

František, Kovář Dušan  

Omluveni : Vyhlídal Erik  

Veřejnost:     0 

 

 

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

 
Jako ověřovatele zápisu navrženi:  
 

Hlasování: pro: 4                                                 

 

Program: 

1. Zahájení, ověření počtu zastupitelů

2. Jmenování a odsouhlasení ověřovatelů zápisu

3. Schválení, popř.doplnění programu

4. Rozpočtové opatření  č. 1

5. Schválení   rozpočtu na rok 2014

6. Schválení splátkového kalendáře 

7. Seznámení zastupitelstva s

8. Schválení  pověření starosty obce přijímání rozpočtových opatření bez omezení

9. Schválení  záměru prodeje

  

Obec Obora 

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

 

. řádného zasedání Zastupitelstva obce Obora, konaného dne 

16.12.2013 v 18.00 hodin. 

 

 

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

0 hodin zasedání přivítáním všech přítomných členů zastupitelstva a 

ovatele zápisu navrženi:  Jaroslava Dobiášová, František Flieger 

                                                 proti: 0                                zdržel: 2

Zahájení, ověření počtu zastupitelů 

Jmenování a odsouhlasení ověřovatelů zápisu 

Schválení, popř.doplnění programu 

12  

na rok 2014 

splátkového kalendáře  

eznámení zastupitelstva s výsledkem dílčího přezkumu hospodaření obce

pověření starosty obce přijímání rozpočtových opatření bez omezení

záměru prodeje pozemku 

Obora, konaného dne 

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

0 hodin zasedání přivítáním všech přítomných členů zastupitelstva a 

2 

dílčího přezkumu hospodaření obce 

pověření starosty obce přijímání rozpočtových opatření bez omezení 



10. Schválení dodatku nájemní smlouvy s Doubravickou a.s. 

11. Různé  

12. Závěr 

 

Hlasování: pro: 6                                                  proti: 0                                zdržel: 0 

 

Z minulého zasedání nevyplynuly úkoly k další kontrole. 
 
 
 
K bodu 4. 
 
Rozpočtové opatření č.12/2013 
 

Paní M.Španělová  podala  návrh rozpočtového opatření  č. 12/2013. Rozpočtové opatření se týká 
finančních prostředků v rámci navýšení daní. 

 

Usnesení číslo 45 /2013: 

zastupitelé obce Obora schvalují rozpočtové opatření č.12/2013  

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  6 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

 
K bodu 5. 
 
Schválení  rozpočtu 
 
Starosta  obce předložil ke schválení  rozpočet obce Obora na rok 2014. 

 

Usnesení číslo 46 /2013: 

Zastupitelstvo schvaluje  rozpočet obce Obora na rok 2014 
 

Příloha: rozpočet 



 

Výsledek hlasování: 

Pro:  6 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

 
 
K bodu 6. 
 
Schválení splátkového kalendáře  

Jelikož byl ukončen smluvní vztah – nájemní smlouva mezi obcí Obora a jmenovaným nájemcem, a 

provozováním vznikl dluh vůči obci Obora/ cca 90 000,-Kč/, bylo dohodnut následný postup: 

 
- starosta obce navrhl za přítomnosti pana Kobylky / bývalého nájemce pohostinství Obora/ 

splátkový kalendář ve výši 1000,-Kč/ měsíc za účelem umoření dluhu, který vznikl při 

provozování pohostinství panem Kobylkou.  

- splátky budou poukazovány na účet obce 

- pokud nebudou zaplaceny 2 splátky do konce splátkového měsíce bude situace řešena jiným 

způsobem vymožení a to na základě opětovného projednání v zastupitelstvu. 

- splátkový kalendář a jeho plnění bude průběžně sledováno s možností navýšení splátky 

 

Usnesení číslo 47/2013: 

Zastupitelé obce schvalují postup ve věci vymožení dluhu pro bývalého nájemce pohostinství. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  6 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 
Příloha: splátkový kalendář 
 
 
 
K bodu 7. 
 
Seznámení zastupitelstva s výsledkem dílčího přezkumu hospodaření obce 

 



 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou dílčího přezkumu hospodaření za období 01 – 09/2013.  

 

Zastupitelé berou na vědomí zprávu dílčího přezkumu hospodaření za období  01 – 09/2013.. 

 
 
 
 
K bodu 8. 
 
Schválení  pověření starosty obce přijímání rozpočtových opatření bez omezení 

 
Jedná se o pravomoc starosty přijímání rozpočtového opatření, zpětně bude schváleno 

zastupitelstvem. 

 

Usnesení číslo 48/2013: 

Zastupitelé obce schvalují výše uvedené pověření. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  6 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

 
 
K bodu 9. 
 
Schválení  záměru prodeje pozemku 

Zastupitelům obce byla předložena žádost od pana Radka Havelky, Obora 35 o prodej 
pozemku dle geometrického plánu parc.č.892/31 o výměře 62,0m2, 892/30 o výměře 11,0m2, 
parc.č.st.92 o výměře 24,0m2. 
 
 

Usnesení číslo 49/2013: 

Zastupitelé obce schvalují záměr prodeje výše uvedených  pozemků. 

 

 



Výsledek hlasování: 

Pro:  6 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 

Příloha: žádost, záměr prodeje 
 
K bodu 10. 
 
Schválení dodatku nájemní smlouvy s Doubravickou a.s. 

Zastupitelům obce byl  předložen dodatek č.2 k nájemní smlouvě mezi obcí Obora a obchodní 
společností Doubravická, a.s.  

Předmětem nájmu je pronájem pozemků. 

 

Usnesení číslo 50/2013: 

Zastupitelé obce schvalují výše uvedené pověření. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  6 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 

 
K bodu 11. 
 

Různé:  

- příprava  silvestrovského výšlapu 
- nové vodovodní potrubí 
- divadlo na Oboře 

 

Závěr 

 

Jednání bylo skončeno 21:30 hod. 

 

 



Ověřovatelé zápisu: Jaroslava Dobiášová       ………………………………           16.12. 2013  
   

   František Flieger           …………………………………….    16.12. 2013 
 

Starosta obce:  Alexa Josef             …………………………                             16.12. 2013 

 

Dokument byl vyvěšen na elektronické úřední desce, umožňující dálkový přístup 

   

 


