ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA
KONANÉ DNE 10.8.1998
Přítomni: p. Ing. Suchý, p. Vild, p. Černý, p. Grimm, pí. MUDr. Gutová, p. Čada, pí. Vaňáčová, p. Dvořák
Omluven: p. Vavroň

Navržený program:

Volby do zastupitelstva obce Holoubkov ve dnech 13. a 14. 11.1998 podle
zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích o změně a
doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 247/1995 Sb.
1) Stanovení potřebného počtu podpisů pro volby do obecního zastupitelstva
2) Stanovení počtu členů obecního zastupitelstva
3) Žádost společnosti POLYTEZA spol. s r. o. o povolení vytvoření
parkovacích ploch v sídlištní kotelně č. p. 293
4) Služební byt hasičů
5) Diskuse
6) Usnesení a závěr

Navržený program byl schválený bez připomínek.
PRO | PROTI | ZDRŽ
8

|

|

Do návrhové komise byli zvoleni bez připomínek pí. Vaňáčová a p. Čada
PRO | PROTI | ZDRŽ
6 |

|

2

Ověřovateli zápisu byli zvoleni bez připomínek p. Grímm a p. Dvořák
PRO | PROTI | ZDRŽ
6 |

|

2

1. Stanovení potřebného počtu podpisů pro volby do obecního zastupitelstva
Bylo navrženo dle § 25 odst. 3 zákona č. 152/1994 Sb. vzhledem k velikosti obce k 1.1.1998 - 1488 obyvatel:
a) pro nezávislé kandidáty 4% obyvatel, tj. 60 podpisů občanů zapsaných ve stálém seznamu voličů
b) pro sdružení nezávislých kandidátů 7% obyvatel, tj. 105 podpisů občanů zapsaných ve stálém seznamu
voličů.
PRO | PROTI | ZDRŽ
8 |
|

2. Stanovení počtu členů obecního zastupitelstva
Bylo navrženo dle § 28 odst. 1 zákona č. 152/1994 Sb. vzhledem k velikosti obce k 1.1.1998 - 1488 obyvatel:
11 členů zastupitelstva
PRO | PROTI | ZDRŽ
8

|

|

3. Žádost společnosti POLYTEZA spol. s r. o. o povolení vytvoření parkovacích ploch
v sídlištní kotelně č. p. 293
Z důvodu žádostí občanů o poskytnutí parkovací prostoru v nevyužívané uhelně navrhla POLYTEZA spol. s r.

o. OZ, že vytvoří vlastním nákladem 18 parkovacích míst pro osobní automobily a dále provede uzavření
prostoru uhelny stěnou s automatickými vraty. Cena parkovného byla navržena ve výši 200,- Kč/měsíc. OZ s
předloženým návrhem nesouhlasí a navrhlo, že po projednání dodatku ke smlouvě s POLYTEZA spol. s r. o.
provede obec úpravu uhelny na parkovací místa vlastním nákladem.
PRO | PROTI | ZDRŽ
8

|

|

4. Služební byt hasičů
Po projednání se členy SDH Holoubkov v bytové komisy navrhl předseda bytové komise p. Čada přidělit
garsonku v čp. 96 p. Jaroslavu Budínovi a to v zájmu obce.
PRO | PROTI | ZDRŽ
8

|

|

5. Diskuse
OZ bylo informováno o průběhu investičních akcí.

6. Usnesení
Návrh na usnesení přednesla pí. Vaňáčová
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) dle § 25 odst. 3 zákona č. 152/1994 Sb. vzhledem k velikosti obce k 1.1.1998 - 1488 obyvatel:
a) pro nezávislé kandidáty 4% obyvatel, tj. 60 podpisů občanů zapsaných ve stálém seznamu voličů na petici
b) pro sdružení nezávislých kandidátů 7% obyvatel, tj. 105 podpisů občanů zapsaných ve stálém seznamu
voličů na petici
2) dle § 28 odst. 1 zákona č. 152/1994 Sb. vzhledem k velikosti obce k 1.1.1998 - 1488 obyvatel:
11 členů zastupitelstva
3) V souvislosti s využitím prostoru kotelny projednat dodatek ke smlouvě se společnosti POLYTEZA spol. s r.
o..
Usnesení veřejného zasedání bylo schváleno.
PRO | PROTI | ZDRŽ
8

|

|

7. Závěr
Starosta obce ukončil veřejné zasedání a poděkoval spoluobčanům za spolupráci.
10.8.1998

Zapsal: Ing. Petr SUCHÝ

Ověřovatelé zápisu:

p. Grímm
p. Dvořák

00

Příští porada se koná 31.8.1998 v 19 hod.

