MESTNA OBČINA MARIBOR
KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA

Številka: MH-22/2014
Datum: 22.1.2014
ZAPISNIK
4. IZREDNE seje sveta KS Kamnica, ki je bila v torek, 21. januarja 2014 ob 18. uri
V prostorih KS Kamnica, sejna soba.
PRISOTNI:
• Člani svet: Janko Heričko, Franc Ramot, Simon Hauptman, Franc Brunček, Tomaž
Čeplak
Opravičila: Zlatka Lorbek
Ostali prisotni: Marjetka Hauptman (tajnica)
•

podpisni list prisotnosti je priloga zapisniku.

1. točka
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI
Na podlagi liste prisotnih je bilo ugotovljeno, da je na seji od 6 članov prisotnih 5 članov
sveta, zato lahko svet KS veljavno sklepa.
2. točka
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Predsednik predlaga v sprejem naslednji dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Javni razpis – vzdrževanje cest
4. Razno
Ker predloga za dopolnitev ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem dnevni red.
SKLEP 1/4
Svet KS Kamnica je potrdil predlagani dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Javni razpis – vzdrževanje cest
4. Razno
Pri glasovanju je sodelovalo 5 članov sveta. Sklep je bil soglasno sprejet.

3. točka
JAVNI RAZPIS – VZDRŽEVANJE CEST
zapisnik – 4. Izredna seja sveta

Stran 1
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Predsednik prisotne sezani, da je poslal vprašanje v zvezi s prijetim sklepom št. 19/216
pravni službi na MOM. (Odgovor pravne službe je prijel vsak svetnik).
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem:
SKLEP 2/4:
Svet KS Kamnica na podlagi pravnega mnenja MOM potrdi izbranega ponudnika
Jagodič Jureja s.p.
Mnenje pravne službe je priloga zapisnika.
Pri glasovanju je sodelovalo 5 članov sveta. Sklep je bi soglasno sprejet.
4. točka
RAZNO
Predsednik člane sveta seznani, da sta prispeli dve vlogi za najem pisarn in sicer za pisarno
1D je podal vlogo Igor Videčnik s.p., za pisarno L 4 pa plesna šola Salsero.
Predsednik predlaga v sprejem sklep:
SKLEP 3/4:
Svet KS Kamnica potrdi najemnika Igorja Videčnika s.p., kateremu se daje v najem
poslovni prostor – pisarna z oznako 1D v drugem nadstropju Kulturnega doma
Kamnica in najemnika plesna šola Salsero, kateri se daje v najem poslovni prostor –
pisarna z oznako L4, v prvem nadstropju. Najemno razmerje se sklene za določen čas
pet let. Najemnik bo krajevni skupnosti Kamnica mesečno plačeval najemnino za
uporabo poslovnega prostora in stroške skupne rabe. Najemna pogodba stopi v
veljavo z dnem pridobitve soglasja mestne občine Maribor.
G. Brunček je zastavil vprašanje kako daleč je z nadstrešnico na avtobusnem postajališču v
Rošpohu?
Tajnica odgovarja, da je sklep bil posredovan na MOM in še nismo dobila nobenega
odgovora.
Seja sveta je bila zaključena 18:38 uri.
Zapisnik dostavljen:
• članom sveta
• Sekretariat za splošne zadeve MOM, Služba za MČ in KS
• arhiv KS Kamnica

Zapisala:
Marjetka Hauptman

Predsednik sveta KS Kamnica
Simon Hauptman

zapisnik – 4. Izredna seja sveta
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