zápís z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Spělkov,
které se konalo dne 27 .3. 20L8 v 18.00 hod. v
zasedací místnosti OÚ Spělkov
Přítomni:
Ing.Šídlová Alena,Ing. Kalous Jaromír, Dvořák Miloš, Tobiáš Jaromír
Omluveni : Tobiášová Miroslava
hostó: Zástupcifirmy : Tradičníchalupy s r.o. Ing. Arch. MarŠálek FrantiŠek,Marcela
Nováková, áil"byli přítomni : Ing. Arch. Cacek, Ing. Arch. Psota , P. Matějka, P. Jaromír
Tobiáš starší,Mrkosóvá Irena, Jindra Ladislav, Lenka Korábová, Ing Kalousová Jaroslava
Starostka přivítala přítomné, seznámila je s programem schŮze, ktery bYl rovněŽ zveřejněn
tapozvánce 7 dní před konáním zastupitelstva:
a) zahájení
b) došlá pošta
c) připomínkové řizenik návrhu lJzemni studie obce spělkov
d) ostatní
e) závér

O pořadu schůze bylo hlasováno s výsledkem (4-0-0), pořad byl schválen,
Jako zapisovatel bylanavržena 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)
Miloš Dvořák - hlasování (4-0-0)
Oba ověřovatelé byli zvoleni.

Dále schůze pokračovala dle schváleného pořadu jednání,
ad. a) _starostka přivítala všechny přítomné a zahájila schúzi
ad. b) - zastupitelsto bere na

-

vědomí došlou poštu jak listovní, tak i z datových stránek

Starostkapožáda|apřítomnézástupce, kteří se podÍleli na vypracování návrhu
územni studie, abý přítomným objasnllí zámér vypracování studie. Po objasnění záměru
a
by11a zahájena diskuse, ve které přítomnípřednesli své připomínky. Po dlouhé
kónstruktivní diskusi došlo zastupitelstvo k závértl, že návrhúzemní studie nebude ProzaÍÍm
uzavřen. ].{adále se budou hledat dalšímožná řešení, aby bylo umožněno vYhovět žadatelům
Kalousovým a Korábovým stavbu rodinných domů. Podrobné přiPomínkY k návrhu izemni
studie jsou jako přílohy záptsuuloženy na obecním úřadě (připomínka od p. Kalouse a od
p. Korábové).

ad. c)

ad.d)

obecnímu zastuPitelstvu byla předložena žádosto odkoupení části
obecního pozemku
Parc, ČÍslo26lI P. Mrkosové - jedná se o plochu, kterou-doposud využivqí(garáž),
bYla Předl oŽena žádost o finančnípříspěvek Svazu včelařůJimramov
starostka Přednesla Žádostpro Nemocnici Nové Město na Moravě, p.
o. na nákup
operačnívěže pro urologický sál

Obecní zastupitelstvo projednalo a:

bgre na vědomí:
došlou poštu jak listovní, taki z datových schránek
žádostp. Mrkosové o odkup části obecního pozemku

schvaluje:
rozpočtovéopatření č. 1 a ó,2 - hlasování (4-0-0)
prodej části obecního pozemku p. Tobiášovi Jaromíru (4-0-0)
příspěvek Svazu včelařůJimramov ve výši 1.000,- Kč (4-0-0)
příspěvek Nemocnici N. Město ve v}ši 1.000,- Kč (4-0-0)

ukládá:
starostce Podat návrh na
práci provedla

POV

-

oprava hřbitova

a zjistit možnou firmu, která

Starostka poděkovala zaúčasta ukončila jednání v 20:30 hod.

Zapsal:

,' ,/

Tobiáš,Jaromír ověřovatelé zápisu:Dvořák Miloš Élar,/
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J
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Ing. Kálouš Jaromír

Vyvěšeno: 3. 4. 2018
Staženo:
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