zápis z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Spělkov,
které se konalo dne 22. 7.2019 v 18.oo
hod.
v zasedací místnosti OÚ Spělkov.
Přítomni:

#ťi:i::áAlena,

Dvořák MiloŠ,TobiášováMiroslava, Mrkosov
áIrena,Tobiáš Jaromír

hosté:

Starostka PřivítalaPřítomné,seznámilaje
s programem schůze,kteď byl rovněž
zveřejněn
na pozv ánce 7 dní před konáním zastupitelsiva:-

a) zahájení
b) došlá pošta
c) informace o opravě místníhohřbitova2. etapa
d) úprava prostranství před OÚ
d) ostatní
e) závěr

o pořadu schůze bylo hlasováno

s

výsledkem (5-0-0), pořad byl schválen.

Jako zaPisovatel bYl navrŽen pan Tobiáš
Jaromír - hlasování (5_0_0), pan Tobiáš
Jaromír byl
zvolen zapisovatelem.
Jako ověřovatelé zápisu byli

oba ověřovatele_ byli

navrženi: Mrkosová

zvoleni.

Irena

-

hlasování (5-0-0)
hlasování (5-0-0)

TobiáŠová Miroslava

-

Dále schůze pokraěovala dle schváleného pořadu jednání
ad b)- ElProjektY, s,r,o. Zaslala Žádosto
vydání vyjádření ohledně přípojky k novostavbě
p, kalouse petra a smlouvu o smlouvě
buááuci o zřízenívěcnéhobřemene
ad c)

-

starostka informovala zastupitelstvo o
2. etapéopravy místního hřbitova_
- oprava bude sestávat z obnovy
vní!řní omítky anátěru vrchní části zídky
- opraw bude opět provádět firma
Cacek

ad d) * Před OU v místě
Posezení bude rlpvě položena dlažbaa provedena obnova
nátěru
lavic a stolů

ad c)

-':Í::ff:?igr*"Čněschválilo

prodej časti pozemků

dle žádostipí.Mrkosové,

-

p. Tobiášovi byla stanovena aena
zaodkoupený pozemek 3 5 Kč/m2
p, Fárovi,který jižpodal zalollo
oatoupeií obecního pozemku p. ě.65t/2
v roce 2017,bYla žádost schválen a
a zaiento stanovena cena 1500 Kč
- byl objednán kontejn er na papír,
kteď bude umístěn na dolním konci obce
- starostka informovala zastupitelstvo
Ó3.orrani s prisrusn/mT
o umístění
znaéky omezené rychlosti lbkuh, j.d;árí
"rgarv
;;le pokračuj

Obecní zastupitelstvo projednalo a:
bere na vědomí:
došlou posJujak listovní, íaki zdatov}ch
schránek,
nemá námitek krealizacipřípojky
rvŇ, p"* i,slt+, p.Kalous

schvaluje:
smlouvu o smlouvě budoucí o ňízenívěcného
břemene s íirmou
E.ON Distribuce, a.s. (5-0-0)
prodej obecního pozemku pí. Mrkosové
zacenu 35 Kě/m2(5-0-0)
prodej obecního pozemku p. Tobiášovi
za cenu 35 Kč /m2 (5-0-0)
prodej obecního pozemku p. Fárovi
za celkovou cenu 1500 Kč (5-0-0)

ukládá:

+

starostce a místostarostovi zahájit prácina
smlouv ách nahrobová místa
a vypracování nového řádu pohřebiště
zastuPitelstva aPelovat na ostatní
občany a chalupář e, aby řádnětřidili
JiiTou"nŮm

Starostka ut<Ňitaje dnánív 19:30
hod.

Zapsal: Tobiáš Jaromír

Ověřovate l é zap isu : T ob iášo1á Mi
ro sf va

W'uŤar,,'
I\tftkosová Irena

Vyvěšeno: 27.7.20tg
Staženo:

nr/.r*/

