zápis z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Spělkov,
které se konalo dne L2. 2. 20L8 v 17.oo hod. v
zasedací místnosti OÚ Spělkov

Přítomni:
Ing.ŠÍdlová Alena,Ing. Kalous Jaromír, Tobiášová Miroslava, Tobiáš Jaromír
Omluveni:Dvořák Miloš

Starostka přivítala přítomné, seznámilaje s programem schůze,kteý byl rovněž zveřejněn
napozvánce 7 dní před konáním zastupitelstva:
a) zabájení

b) došlá pošta
c) průběh inventury obecního majetku zarok201]
d) zpráva o podání žádosti na dotaci zkraje na pořádání rodáků
e) návrh na akci spolufinancovanou z POV na rok 2018
f) příprava na jarní posezení
g) vítáníobčánků
h) ostatní

závěr

o pořadu schůze bylo hlasováno

s

výsledkem (4-0-0), pořad byl schválen.

Jako zapisovatel byl navržen pan Jaromír Tobiáš - hlasování (4-0-0), pan Jaromír Tobiáš
byl zvolen zapisovatelem.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi: Ing. Jaromír Kalous - hlasování (4-0-0)
Tobiášová Miroslava - hlasování (4-0-0)
Oba ověřovatelé byli zvoleni.

Dále schůze pokračovala dle schváleného pořadu jednání,
ad. b) - byla probrána došlá pošta jak listovní, tak i

z datoých stránek

starostka podala zprávu o inventarizaci obecního majetku, je třeba ještě projít a
odsouhlasit obecní pozemky
ad. c)

-

ad. d) - starostka podala zprávu o podané žádosti o dotaci na akci ,,Síazrodáků"; pokud
žádost bude schválena, obdržime 4,300,- Kč, protože max. výše dotace je 100,- na 1 trvale
žijicíhoobyvatele k 1. 1, předešlého roku
ad. e)

ad.

0

ad.g)

-

Obecní zastupitelstvo se usneslo, že bude podána žádosí o dotaci na opravu
obecního hřbitova spolufinancována z POV

- Jarní posezení společně s oslavou

MDŽ

se bude konat dne 10.3.2018 od 15:00hod.

či duben bude naplánováno vítáníobčánků,přesné datum bude
upřesněno
ad. h) - zastupitelstvo se usneslo, že v průběhu roku 2018 bude provedeno zateplení
- na měsíc bŤezen

stropu na obecním úřadě bude provedeno malování budovy

Obecní zastupitelstvo projednalo a:
bere na vědomí:
- došlou poštu jak listovní, tak i z ďatoých schránek
- žádost p, Jaromíra Tobiáše bytem Spělkov 11 o odkup části pozemku č.p. 640lI dle
přiloženého plánku, bude vyvěšeno na úřednídesce

schvaluie:
- provedení zatep|ení stropu v budově OÚ 1htasováno 4-0-0)
- uskutečnění jarního posezeni avitáni občánků(hlasováno 4-0-0)

Ukládá:

-

starostce, aby zajistila dokončení inventury zarok2017
starostce, aby vypracovala a podala žádost na POV na rok 2018
všem členůmzastupitelstva, aby zjistili možnou stavební firmu na opravu místního
hřbitova
členůmzastupitelstva postupovat na přípravě ,,Srazu rodáků" společně se zastupiteli
obce krásné

Starostka ukončila jednání v 18:30 hod.

Zapsal: Tobiáš Jaromír

Ověřovatelé zápisu: Miroslava Tobiášová

^í

l"Ú'r'4I'>>
Ing. Kalous Jaromír

Vyvěšeno: 15.2.2018
Staženo:

