Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 19.06.2009
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Prítomní:

Starostka obce: Mária Mišáková
Zástupca starostky: Jozef Minárech

Členovia OZ:
Daniela Fialová
Bohuslav Kopecký
Ing.Ondrej Novosad
Mgr.Ľudmila Závodská
Ing.Ján Pšenák
MVDr.Miloš Hájek

Overovatelia zápisnice:
Bohuslav Kopecký
Jozef Minárech

Kontrolórka obce:

p.Anna Drevenná

Program zasadnutia:
1/ Informácia zástupcu spoločnosti TSinvest s.r.o.
o prenájme parku Motešice.

1/ Informácia zástupcov spoločnosti TS invest s.r.o. o prenájme parku Motešice.
Zástupcovia spoločnosti TSinvenst s.r.o.Trenčín, Ing.Tanoczký a Ing.Smejkal predložili
členom OcZ žiadosť o dlhodobý prenájom parku Motešice.
Ich zámerom by bola revitalizácia parku v našej obci. V rámci úpravy a rekonštrukcie by sa
opravili chodníky, oplotenie, lavičky a lávky, investícia do osvetlenia parku s realizáciou
vyčistenia rybníka a násadou rýb. Bola by vybudovaná malá rybárska bašta prístupná širokej
verejnosti. Ďalej budú realizované sadové úpravy a kosenie trávnatých plôch. Ďalšou
investíciou do majetku obce by bol kamerový systém nad dianím v parku. Jazierko/rybník/
by bol vyžívaný i ako možnosť relaxácie pri člnkovaní. Zachovaná by bola možnosť využiť
v zime rybník na korčuľovanie, pre deti by tu boli preliezky, hupačky a pod.
Pri tejto realizácii a investícií do majetku /parku pri rybníku/ bude možné vytvorenie
pracovných miest dočasného a možno i trvalého charakteru. Na práce budú uprednostňované
pracovné sily a firmy z obce. Všetky zásahy a stavby, ktoré by sa mali realizovať, budú
predkladané na schválenie OcZ, ale i verejnosti.
Členovia OcZ po prejednaní nesúhlasili so stavbou rybárskej bašty v parku, ale túto stavbu
žiadajú realizovať na inej parcele. Zhodli sa na tom, aby starostka obce požiadala SPF
o odkúpenie časti parcely č.1157, ktorá susedí s parkom a na tejto parcele uskutočniť
realizáciu drobných stavieb, ktoré by slúžili na podnikateľský zámer revitalizácie parku.

U Z N E S E N I E č. 190/2009
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
ukladá: starostke obce
- požiadať SPF o odkúpenie časti parcely
č.1157 v k.ú.Horné Motešice do majetku obce.

U k o n č e n i e:
Program bol prerokovaný, zasadnutie bolo ukončené.

Overovateľ:
Bohuslav Kopecký

Overovateľ:
Jozef Minárech

Starostka obce:
Mária Mišáková

