zápís z veřejného zasedání zastupitelstva
obce SpěJ-kov,
které se konalo dne L2. 9.2019 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Spělkov,
Přítomni:

Ing.šídlováAlena, Dvořák Miloš,Tobiášová Miroslava, Mrkosová Irena, TobiáŠ Jaromír

Omluveni:
hosté:

zveřejněn
Starostka přivítala přítomné, seznámilaje s programem schŮze, kteď bYl rovněŽ
napománce 7 dní před konáním zastupitelstva:

a) zahájení
b)
c)
d)
e)

došlá pošta

dokončenípracínamístnímhřbitově a před OU
administativaspojená s místním hřbitovem
ostatní

f) závér

O pořadu schůze bylo hlasováno s ýsledkem (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 zápisubyli

navrženi: Mrkosová

-

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

Irena

Oba ověřovatelé byli zvoleni.

-

Dále schůze pokračovala dle schváleného pořadu jednání
projedtána
ad b)- Byla proje dnánadošlá pošta jak listovní, takz datové schránky, byla
je
velrni vYsoká,
nabídka na oznaéenízpoma\ení rychlosti ve formě el. panelu, ale cena
bude
muset sice
starostka bude nadále projednávat oznaéenís příslušnými orgány, kde to
financovat obec, a\e zapodstatně nižšícenu
na místnímhřbitově byly dokončeny ke spokojenosti, pouze Po obvodu
unúiho zdivabyla námi navežénakamenina, aby byla zeď ochráněna Proti stříkání Při
dešti, toto provedla pracovnice obecního úřadu p. Mrkosová;
bYl také
co se t}ěe úpravy pied obecním úřadem je zastupitelstvo rovněž sPokojeno,
prou.d.n naier stoiů a laviěek opět p. Mrkosovou, bude ještě proveden nátěr pergoly
ad c)

- práce

se administrace
ad d) - starostka informovala členy zastupitelstva s náročnou prací ýkající
spojóné s místním hřbitovem. V.první fází musí být zptacován Řád veřejného PohřebiŠtě,
kt.ď bude nejdř íve zaslánna Kú ke konzultaci a po jejich případných přiPomínkách zasIán
jeho schválení mŮŽe tePrve
opráro.n zpět ke schválení na Krajský úřad do Jihlavy. Po

zastupitelstvo Řád......... schválit a poté pracovat na nájemních smlouvách na hrobové místo.
nájmu za hrobové místo, nájem by měl být stanoven
Dále bude zastupitelstvo jednat o
"ý§i
na dobu tlecí, která bude uvedena v Rádu veřejného pohřebiště
ad e) _ slíbený kontejner napapit byl konečně přivezen, byl umístěn na dolním konci
Spělkova atudížopét žádáme naše občany, aby toho využívalíaneházeli papír a karton do
kontejneru na směsný komunální odpad, za což jim děkujeme;
dále bude pracovnice OÚ pracovat v obecním lese na úklidu větví

Obecní zastupitelstvo projednalo a:
bere na vědomí:
došlou poštu jak listovní,taki z datoých schránek
zprávuo ukoněení prací na místním hřbitově i před OÚ

schvaluje:

ukládá:
starostce a místostarostovi zpr acov at Řád veřej ného pohřebiště
starostce pokračovat v jednání o umístění značky na omezenou rychlost před obcí

všem ělenům zastupitelstva doporuěu.je i nadále apelovat na ostatní občany
chalupáře, aby řádně ťidili odpad, protože to obec stojí nemalé peníze
Starostka ukončila jednání

Zapsal. Tobiáš Jaromír

Vyvěšeno: 16.9.2019
Staženo:

v

19:30 hod.

Ověřovatelé zápisu

:

Tobiášoyá Mirosla/a
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