Zápis z veřejné porady obecního zastupitelstva, konaného dne 29.8.2005 v zasedací místnosti
obecního úřadu, od 18.00 hod.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účast dle prezenční listiny : Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan,
Jiří Karásek, Ing. Zdena Štefanová, Hana Havlíčková
Přítomen: Jurička Michal, Rabatinová Hana
Omluvena:

Program zasedání :
1. Projednání návrhu na výběr nového nájemce kulturního zařízení na hřišti v Petrovicích.
2. Diskuse

K jednotlivým bodům :
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele i ostatní hosté a oznámil , že veřejné porada byla předem
ohlášeno místním rozhlasem , zastupitelé byli osobně informováni o konání zasedání 10 dnů předem,
vyvěšeno dne 19.8.2005.
Konstatoval , že OZ je usnášení schopné , jelikož je zúčastněno 100% zastupitelů.
Seznámil přítomné s programem zasedání , vyzval zastupitele zda mají k programu výhrady, nebo chtějí
něco doplnit . Jelikož tak nebylo , dal o návrhu programu zasedání hlasovat.
Pro návrh zasedání hlasovalo všech 7 zastupitelů , tj. 100 % přítomných zastupitelů.
Dále bylo odsouhlaseno všemi 7 zastupiteli , že diskuse bude probíhat zvlášť ke každému
projednávanému bodu.

HLASOVÁNÍ : PRO – 7 , PROTI – 0 ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ – O

1. Starosta obce OZ seznámil s žádostí dvou uchazečů o pronájem kulturního zařízení v Petrovicích.
Do konkurzu na nového nájemce se přihlásili:

-

Pan Radoslav Borůvka, byt. Kanice 7, 503 15 Nechanice

-

Pan Michal Jurička, byt. Petrovice 23, 503 55 Petrovice

Starosta OZ informoval o tom, že o termínu výběrového řízení byli oba zájemci informování předem.
K vlastnímu výběrovému řízení se dostavil pouze pan Jurička Michal, který OZ seznámil se svým
návrhem, jak by provozoval kulturní zařízení na hřišti v Petrovicích. Poté se každý ze zastupitelů
v diskusi vyjádřil k oběma zájemcům, kdy po diskusi OZ přistoupilo k hlasování:

-

Pan Radoslav Borůvka, byt. Kanice 7, 503 15 Nechanice

HLASOVÁNÍ : PRO – 3,

-

PROTI – 4 ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

Pan Michal Jurička, byt. Petrovice 23, 503 55 Petrovice

HLASOVÁNÍ : PRO – 4,

PROTI – 3 ,

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - O

Po výsledku hlasování, kdy novým pronajimatelem kulturního zařízení na hřišti v Petrovicích byl zvolen
pan Michal JURIČKA byl starosta obce OZ pověřen vypracováním nové nájemní smlouvy a dále
vyrozuměním pana R. Borůvky o výsledku hlasování.

2. Diskuse probíhala v průběhu projednávaného bodu jednání.

USNESENÍ :
OZ SCHVALUJE :
-

nového nájemce kulturního zařízení na hřišti v Petrovicích – pana Michala Juričku.

OZ BERE NA VĚDOMÍ :
OZ POVĚŘUJE :
-

starostu obce vypracováním nové nájemní smlouvy a dále vyrozuměním pana R. Borůvky o
výsledku hlasování.

Zapsal : Žilka Luboš .......................................
Ověřovatelé zápisu: Karásek Jiří ........................................
Klepl Milan .....................................
Petrovice dne: 1.9. 2005

......................
Žilka Luboš
místostarosta

........... .......................
Miroslav Šaroun
starosta

