Záp:-s z veře j ného zasedání zastupite]-stva

obce Spělkov,

které se konaIo dne L4. 2. 20L7 v
kanceláři oÚ Spělkov.

17. OO

hod v

Přítomni:
ln_g, Kalous.Iaromír. Ing.ŠídlováAlena, Tobiášová Miroslava. Tobiáš Jaromír. Dvořák

Miloš

Omluveni:
Starostka přir,ítala přítomrré. seznámila.ie s progratrrem schůze. ktery b1,1 rovněž zveře.iněrr
na pozvánce 7 dní před konánírr' zastupitelstva:
a) zahá.ierlí
hl došlá pošta
c) zpráva o podání žádosti na POV
d) výběr kornunální techniky,
e) ostatní
f) závěr
O pořadrr schůze bylo hlasovártcl 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 or,ěřovatele zápisu byli navržení:In_e. Kalous Jaromír - hlasování (4-0_0)
Tobiášová Miroslava - hlasování (4-0-0)
Oba or,ěřovatelé b1,1i zvoleni.
Dále schůze pokračovala dle schválenóho pořadu jednání.
Starostka podala zprávu o vyřízení žádosti na POV (prograrn obnovy venkova). kde letos
poprve.ie rnožno nakoupit komunální techniku. pro co se zastupitelstvo rozhodlo. Žádost
blla podána na Městskj, úřad Nové Město na Moravě dne l0.2.20l7. Dále starostka
infbrnrorala zastupitelsto cl zasláni,zprár,,1,61,ýsledku finančních kontrol za rok 2016. o
vy'řízení úkolu. který souvisí s evidencí odpadů * po zaslání potřebrrých údajůzpracováni a
odeslání do lSPOu zajtstila pracovnice ODASu" jako každý rok, kde byla obnovena
stnlouva na tyto práce. Starostka dále infbrrnovala zastupitelstvo o konání schůzky starostů
ze Zd'árska na Uřadu práce. kde budou starostové infbrrnováni o stavu nezaměstnanosti a
rrro.žnosti získat pracovníkv na veře.ině prospěšné práce.
MÍstclstarclsta infortnoval zastupitelstvo o nrožnémzakoupení techniky na práce spo.iené se
sekánírl a úklidern veře"iných prostranství. po dohodě došlo zastupitelstvcl k závěru. že.ie
třeba osobrrí nái,štěr,}, daného prodejce.
Dále zastupitelstvo navrhlo uspořádání setkání žen u příležitosti MDŽ dne l t . 3. 20l7, které
se koná.iiž tradičně, a to od l6.00 hod. v budově obecního úřadu. Jsou zváni sarnozřejmě i
pánové a těšírnese na hojnou účast,

Obecní zastupitelstvo projednalo a:
bere na vědomí:
a) došlou poštu.iak listovní. tak i z datových schránek
zprávr-r starostky a místostarost1,

schvaluje1

nákup komunální techniky (5-0-0)
uspořádání setkání žen (5-0-0)

ukládá:
starostce a místostarostovi rravštívitprodejce kornunální techniky a dornluvit vše
potřebné
starostce za.iistit akci na |I . 3 . 2011
starostce zjistit možnosti na letošnírok pro získání pracovníkůna VPP
Starostka ukončila.iednáníve 20.00 hod,

1apsal: Jaromír Tobiáš

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaromír Kalous
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