Obec Kačlehy
Zastupitelstvo obce Kačlehy
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kačlehy,
konaného dne 10.8.2012, od 17:00 hodin.
Přítomni:
Albrecht Vojtěch
Bubeníková Miroslava
Šanderová Ladislava
Šenkýřová Irena
Vinšová Tereza
Nepřítomni:
Louša Bedřich
Píša Zdeněk
Hosté:
Běhounková Marie
Hiršová Marta
Starosta obce V. Albrecht zahájil 16. zasedání zastupitelstva obce Kačlehy v 17:30 hodin. Zatupitelstvo obce projednává
jednotlivé body programu v následujícím pořadí:
1) Výběr firmy realizující rekonstrukci střechy budovy obecního úřadu v obci Kačlehy
Starosta obce předložil písemné nabídky na rekonstrukci střechy budoby obecního úřadu v obci Kačlehy, které zaslaly
firmy (dle abecedy):
• Izolace – Zámečnictví Vladimír Reisner, Hospříz 88, 37701 Jindřichův Hradec
• Michal Zikmund Klempířství a pokrývačské práce, Sedlo 15, 37833 Nová Bystřice
• Rival – Stavební sdružení
• Šamal Klempířství a pokrývačství, Horní Pěna 131, 37831 Horní Pěna
Zastupitelstvo zvážilo komplexnost předložených nabídek a konečnou cenu realizace a následně vybralo firmu Izolace –
Zámečnictví Vladimír Reisner s výsledkem:

Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu v obci Kačlehy realizovaná firmou Izolace – Zámečnictví
Vladimír Reisner byla schválena.
2) Oprava kostela v obci Kačlehy
Zastupitelstvo hlasovalo o zahájení potřebných kroků v souvislosti s opravou kostela v obci Kačlehy, především zadání
zpracování potřebné dokumentace, s výsledkem:

Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Zahájení potřebných kroků v souvislosti s opravou kostela v obci Kačlehy bylo schváleno.
3) Oprava silnice za obecním úřadem v obci Kačlehy
Starosta obce předložil návrh na opravu silnice za obecním úřadem formou svépomoci.
Zastupitelstvo obce hlasovalo o předloženém návrhu s výsledkem:

Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Oprava silnice za obecním úřadem v obci Kačlehy formou svépomoci byla schválena.
4) Vyjádření k oznámení návrhu nově vyhlásit Národní přírodní památku “Krvavý a Kačležský rybník”
Starosta obce předložil oznámení, které bylo zasláno Ministerstvem životního prostředí a které oznamuje návrh nově
vyhlásit Národní přírodní památku “Krvavý a Kačležský rybník”.
Zastupitelstvo obce bere toto oznámení na vědomí a nemá k němu námitky:

Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Starosta obce ukončil 15. zasedání zastupitelstva obce Kačlehy (mimořádné zasedání) v 18:00 hodin.
Přílohy zápisu:

Zápis byl vyhotoven dne: 15.6.2012
Zapisovatel: Tereza Vinšová
Ověřovatelé:
.............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................
Starosta:
.............................................. dne ...........................................

