ZÁPIS č. 1/2013
ze zasedání

Zastupitelstva obce Šaratice
dne 04. ledna 2013
Přítomní:
Holoubek, Horáček, Jakubec, Kaloudová , Kalouda K., Málek, Přerovský, Rozbořil, Ševčík
Nepřítomen:
Silnica, Válek, Švehla, Pitrová, Konečný
Zapisovatel :
Kaloudová
Ověřovatel zápisu: Rozbořil, Ševčík
Místo a čas konání: Obřadní síň OÚ Šaratice v 19.00 hod

1 Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele, ověřovatelů
Starosta K. Kalouda zahájil zasedání, přivítal všechny přítomné; konstatoval, že je přítomno10 z celkového
počtu 15 členů ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla navržena L. Kaloudová, ověřovateli zápisu
pan Rozbořil a pan Ševčík. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.
Po seznámení s návrhem bylo hlasováno o předneseném programu:
1.
2.

Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Projednání a schválení smlouvy na projekt půdní vestavby ZŠ Šaratice.

Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje program jednání dle návrhu starosty; současně ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele
zápisu dle návrhu.

Hlasování :

10 – 0 – 0, schváleno

2 Projednání a schválení smlouvy na projekt půdní vestavby ZŠ Šaratice
Starosta seznámil ZO s návrhem cenové nabídky a návrhem smlouvy o dílo na projekční práce na půdní
vestavbu ZŠ Šaratice od projektanta Ing. Luďka Budíka, Čelakovského 1301, 684 01 Slavkov u Brna, IČ
10129405
Usnesení:
ZO Šaratice schvaluje cenovou nabídku a návrh smlouvy o dílo na projekční práce na půdní vestavbu ZŠ
Šaratice a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy s firmou Ing. Luďka Budíka, Čelakovského 1301, 684 01
Slavkov u Brna, IČ 10129405 v předneseném znění včetně ujednání o platbě v rámci schváleného rozpočtového
provizoria.

Hlasování :

10 – 0 – 0, schváleno

S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a jednání
ukončil ve 19.45 hod.
Termín příštího zasedání: dle pozvánky starosty obce
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 05.01.2013, zápis má 1 stranu
Zapsal : Lucie KALOUDOVÁ

…………………………………

Ověřil:

Stanislav ROZBOŘIL

…………………………………

Pavel ŠEVČÍK

…………………………………

Starosta : Karel KALOUDA

………………………………..

