zápis z veřejného zasedání zastupitelstva

obce Spělkov,
které se konalo dne 16.8. 2oL8 v 18.oo hod. v
zasedací místnosti OÚ Spělkov
Přítomni:

Ing.ŠídlováAlena,Ing.Kalous Jaromír, Dvořák Miloš, Tobiáš Jaromír

Omluveni: Tobiášová Miroslava

Starostka Přivítala Přítomné, seznámila je s programem schůze, kteý byl rovněž zveřejněn
napozvánce 7 dni před konáním zastupitelstva:
a) zahájeni
b) došlá pošta
c) zpráva o provedeném částečnémauditu zarok2}I}
d) informace zýstayy a ze srazu rodáků - vyúčtování
e) ostatní
f) závér

o pořadu schůze bylo hlasováno

s

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

Jako zapisovatel byl navrŽen pan Tobiáš Jaromír hlasování (4-0-0), pan Tobiáš
Jaromír
byl zvolen zapisovatelem.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi: Ing. Jaromír Kalous _ hlasování (4-0-0)
Dvořák Miloš - hlasování (4-0-0)
Oba ověřovatelé byli zvoleni.

Dále schůze pokračovala dle schváleného pořadu jednání.
ad. a) -starostka přivítala všechny přítomné a zahájila schůzi v 18.00 hod.
ad. b) - zastuPitelsto bere na vědomí došlou poštu jak listovn í, tak i z
datovýchstránek
-zastuPitelstr,u byla doruČena žádost od Petra Kalouse o povolení
o skácení dvou
suchých jilmů
ad. c)

-

starostka seznámila zastupitelstvo o provedeném částečnémauditu zarok2018
.
Jediným nedostatkem bylo schvalování rozpočtových opatření. Z tohoto
důvodu
zastuPitelstvo navrhuje navýšení limitu na250 000 Kč, aat..1. třeba vypracovat
s
střednědobý v}hled rozpočtu na rok 2020 - 2022

ad. d)

-

Starostka informovala zastupitelstvo o proběhlé výstavě obrazů a sranJrodáků,
obě akce se vYdařilY. Po stránce finančníse díky dobrovolnému příspěvku
od
rodákŮ a návŠtěvníkŮakce podařilo z většíčásti uhradit náklady spojene
s obČerstvením. Pokud tq bude možné,příští
rok by obec opět ust utóenita výstavu

obtazů, na sraz rodáků se zastupitelé spolu s občany domluvili za pét let (????)
ad. e)

-

Zastupitelstvo nemá námitek k výstavbě rodinného domu p. Petra Kalouse na
parcele číslo48714. Dle zastupitelstva stavba svým umístěním nenarušuje ráz obce
ani chráněné krajinné oblasti

Obecní zastupitelstvo projednalo a:
bere na vědomí:
zprávu starostky o proběhlých akcí v obci i jejich vyúčtování

schvaluje:
žáďost p Petra Kalouse o pokácení dvou suchých Jilmů (4-0-0)
navýšenílimitu pro rozpočtové opatření pro starostku na250 000Kč (4-0-0)
výstavbu rodinného domu p. Petra Kalouse na p. č. 487l4

ukládá:
starostce dokončit vyúčtováníprací na hřbitově spolu s dodavatelem a podat na kraj
závěrečnou zprávu o proběhlé akci (nejdéle do konce roku)
připravit střednědobý v/hled rozpočtu na rok 2020 - 2022

Starostka poděkovala zaúéasta ukončila jednání

Zapsal: Tobiáš Jaromír

Ověřovate

v

19:30 hod.

lé zápisll:Dvořák Miloš "frť'.9a,7
[ng. Kalous Jaromír

Vyvěšeno: 20.8.2018
Staženo:

/

&/*",-

