Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Spělkov,
které se konalo dne 9.11.20L7 v 17.30 hod v
kanceláři OU Spělkov.
l)řítornni:
"lilbiášor,á
Miroslava, Ibbiáš.laromir.
lrrg.ŠídlcllťrAlcna. Ing, Kalclus.lartltnir.
l)l,tlřál.' Miloš
()rnlr-tr,,eni: ---Sl,arostka přivitala přítomné. sezrrárnila.je s programem schťtze. ktery byl rovněž zr,,eře.jněn
na pozr,ánce 7 dní před konánírn zastupitelstr,,a:

zaliá.icní
b) clošlá pilšta
c) zprár,a o jednání s JMVaK
d) zpráva o přípravě setkání rodáku v roce 20 1 8
e) ostatrrí
a)

i) závěr
() pořeciu schťtze brlo lilasor,,ántl s ríslcdlicrn (r-()-(t1. 1lořac1 b1l schvzrlen.
.lako zapisovatel byl nar,ržen pan "Ibbiáš.Iarotnír - hlasclvárrí (5-0-0). pan'ltlbiáš.Iaromír
Llr l zvolerr zapisovatelerrl.
Jal,cl ovčřclvatele zápisu b1,1i navrženi: Dl,clřák Miloš - hlasování (5-0-0)
Irrg. Kalous .Iarotnír -- hlasov,árrí (5-0-0)
()ba tli čřovatc:ló br li z1,olerri.

[)iile schůzc- pclli.račol,ala dle schválerrého pořadu .jednání.

b)

zastupitelstvo bylo seznámeno s došlou poštou".iak listovrií. tak imailovou a z
rluttrt r cli schrárre k.
ad.

ad, c) Stlrrlstl,it 1,1tlclala zpriivu o stttl,ut.iec,lrrání ohledncš příjezdor,é cestv lt místnítnr,t
r trdrtjcttll-t. l)říiezdclr,á cesta tlctli stále: dclřešcna a ptlliraču.ií.je<lnáni u tnt,iž,ncítlr
odli^upu. či proná.irnu potřebnr.,ch pozetnl.,u. Dále prtlbíhá.jednání s SVK Žd'ársko o
tlprfl\ č r odo.icttttt.
ad. d) Starclstka inlortnol,ala zastupite lstvcl o přípravě na setltání rodáků které sc bude konat
v l()ce 20lB..ldlr0 uptll1línl<orc1 předrněty.jsou navrženy. láhev r,ína s vl,1eptaným
citttctn Iionátri a nitzl,etn obcc. ítlttlkniha. taška a propiska.

ird,

c,1

- Starostlta oznámila členůrnzastupitelstva. žc-.ie třeLla připravit rozpočet na rok 2018
tírn. že se se-.iclou členovélt příprarě konČerll listtlpadu a začátltetn prclsince.
- zastttpiteIstvtl stlulrlasi s přcclánírl rr'il..Lrlášského balíčkuspělkor,,ski,rn dětern

s

Obecní zastupitelstvo projednalo a:
bere na vědomí:
došloLr poštu.jak listor"rrí. tak i z clator,,ých schráneli
nlikulášské balíčk1,pro spělkovské děti
rozpočtovéopatření č. 7
sc h

val uj

e,l

ukládá:
p. Kalousclvi za.iistit kornirrília pro místíobčany
p. 'robiášovi zajistit uschov,ání plll.Ilp}, ze hřbitol,a
a osazení značek
startlstce. aby se clpětovně usilovala o dotnluru s p. l )vořákovor-r.
oh ledně příiezclové
licltlltttlikacc l< r odtlietlltl
Starostka r-rkclrrčila _iednání ve 1 9:30 hocl.

ZapsaI: .larotlír Ttlbiáš

Vlr,čšeno: 3, 11.2017
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