
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č.2 
konaného dne16.11.2006 
 
Přítomni: Bílek, Trefil, Brada, Kubešová, Kamírová, Vorel 
Nepřítomni: Žmolková 
 
Zahájení  - starosta – přivítání členů zastupitelstva 
 
Program: 
1/ ustavení výborů  
– finanční výbor - předseda Kamírová Lenka , čl.k. pí.Kamírová Š.  a pí.Příhodová 
– stavební výbor - předseda Trefil Daniel , čl. k. p. Fiala  a p.Matějka 
– pořádkový výbor- předseda Kubešová Jaroslava, čl.k. pí.Bílková  a p.Příhoda  
– kulturní výbor – předseda Vorel Petr , čl.k. pí.Vorlová druhý člen bude doplněn  
– kontrolní výbor – předseda pí Žmolková nepřítomna  
 
2/ blahopřání spoluobčanům -zastupitelstvo obce rozhodlo že od ledna příštího roku 
     se bude blahopřát našim dříve narozeným spoluobčanům na rádiu České Budějovice. 
      O čase vysílání budou ti ,jichž se to bude týkat včas informováni.                                                                    
 
3/ setkání důchodců – uskuteční se 20. prosince v16.00hod. 
   Zajistí p .Vorel , p .Bílek , pí Kamírová , p. Brada 
 
4/  mikulášská nadílka -obecní úřad věnuje 400 kč . Přípravu zajistí kulturní výbor. 
 
5/ obecní zpravodaj – vyjde do 15. prosince . Výrobu zajistí kulturní výbor. 
 
6/ žádost oúpravu bytu- Manželé Mifkovi požádali o úpravu obecního bytu /vybourání 
    a vyzdění příčky / . Žádost byla schválena všemi přítomnými. 
 
7/ internet do knihovny – internet v knihovně již funguje a veřejnost má možnost   
     jej používat v otevírací době nebo po domluvě s  knihovnicí pí. Vorlovou. 
 
8/ územní plán obce – starosta p. Bílek informoval o jednání které se uskutečnilo 16. 11. na 
obecním úřadě . Jednalo se o budoucnosti sjezdů ze silnice č 19. 
 
9/ inventura obecního majetku – bez závad. 
 
10/návrh  rozpočtového opatření č.4/2006 /školné N. Cerekev  a Pacov / 
 
11/ diskuse - p. Trefil informoval o špatném stavu železničního přejezdu na silnici 
     směrem na Moraveč . Starosta p. Bílek zjistí požádá české dráhy o opravu. 
 
 
     Závěr – příští zasedání se bude konat dne 1.12.2006 
 
 
 
ověřili:                                       starosta:                                     zapsal: 


