zápis z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Spělkov,
které se konalo dne 20.6.2019 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ SpěJ-kov.
Přítomni:
Ing.šidlov 6 Alena,Dvořak Miloš, Mrkosová lrena, Tobiášová Miroslava, TobiáŠ Jaromír
Omluveni: 0
hosté:

Starostka přivítala přítomné, seznámila je s programem schŮze, kteď bYl rovněŽ zveřejněn
napománce 7 dnípřed konáním zastupitelstva:

a) zahájeni

b) došlá pošta
cj schvaieni zprávy o qisledku přezkoumání hospodaření obce
8
, schválen í závéreénéhoúčtuobce za rok 20l
d) ostatní
e) závér

zarok2Dl8

O pořadu schůze bylo hlasováno s výsledkem (5-0-0), pořad byl schválen,
bYl
Jako zapisovatel byl navržen pan Tobiáš Jaromír - hlasování (5-0-0), Pan TobiáŠ Jaromír
zvolen zapisovatelem.
Jako ověřovatelé zápisu byli

navrženi: Mrkosová

Oba ověřovatelé byli zvoleni.

-

hlasování (5-0-0)
Tobiášová Miroslava - hlasování (5-0-0)
Irena

Dále schůze pokraěovala dle schváleného pořadu jednaní
ad b) _ zastupitelstvo souhlasí s požadavkem o ňizení hrobového místa p"
M. Jindry , p. Kalouse a pí. L. Korábové
ad d) _ na žádost místníchobčanů,kteří chtěj í dátnazačátek obce(u Dvořákoqfch)
omezenou rychlost 30 km/h (z důvodu pohybu malých dětí na návsi), byla starostka
pověřena k jednání na příslušnýchorgánech
_ starostka zffiíIajednání o dokončení opravy místního hřbitova s Íirmou která Před
je
rokem prouáaetá opravy a jí bylo přislíbeno, že opravu dokončí( na opravu

schválena dotace z POV Vyso§na)
- starostka se zůčastnilasemináře o pohřebnictví, seznámila zastupitelstvo s ÚkolY
které je třeba obcí zpracovat a vydat rozhodnutí-( nové nájemní smlouvy na hrobová
místa a řád pohřebiště)

Obecní zastupitelstvo projednalo a:
bere na vědomí:
došlou poštu jak listovní, taki z datových schránek

schvaluje:
zptávuo qýsledku přezkoumání hospodaření obce zarck}}Il aZávérečnýÚěet obce
iarok201-8 s vyhrádou, opatření k odstraněnízávady přijalo zastupitelstvo, bude
odesláno na Krajsk} Úraa - hlasování (5-0-0)
žádost místního hasičskéhosboru dobrovolných hasičůo příspěvek na akci 1l1.
ýroěí založeni SDH, které se bude konat I3.7.20|9 v Krásném ve qýŠi5000KČ
- hlasování (5-0-0)

Ukládá:

starostce dořešit omezení rychlosti v obci s příslušnými orgány
místostarostovi zajistit ěísla k očíslováníhrobů dle zhotoveného nákresu

Starostka ukončila jednání

Zapsal: Tobiáš Jaromír

v

19:00 hod.

Ověřovatelé zápisu: Tobiášová Miroslq/ya

rplr'lTaT{

Mrkosová Irena

Vyvěšeno: 24.6.2019
Staženo:

í/r./*J

