Zápís z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Spělkov,
které se konalo dne 20 .6 .20L7 v 1-9 . 30 hod v
kanceláři oU Spělkov.
Přítornni:
Ing.ŠídlováAlena. Ing. Kalous Jarornír. Tobiášová Miroslava, Tobiáš Jaromír
Dvořák Miloš
Ornluveni: ----

,

Starostka přivítala přítomné. seznárnila je s programem schůze,kteý byl rovněž zveřejněn
na pozvánce 7 dní před konáním zastupitelstva:
a) zahájení
b) došlá pošta
c) schválení auditu zarok2016, schvální závěrečného účtuzarok2016
d) schválení rozpočtového opatření
e) ostatní
t) závěr
O pořadu schůze bylo hlasováno s výsledkem (5-0-0). pořad byl schválen.

byl navržen pan robiáš Jarotnir - hlasování (5-0*0), pan 'I'obiáš Jaromír
byl zvolen zapisovatelem.
Jako ověřovatele zápisu byli navrženi: Dvořák Miloš - hlasování (5-0-0)
Ing' Kalous Jaromír - hlasování (5-0-0)
oba ověřovatelé byli zvoleni.
.Iako zapisovatel

Dále schůze pokračovala dle schváleného pořadu.iednání.
Na veřeiné zasedáni zastupitelstva se dostavil občan p. Dobrovolný, starostka ho přivítala a
dala mu slovo. Měl připomínku k zakoupenému traktoru, ktery jen mulčuje, má přívěs o
nosnosti 400 kg, že pú se to nevyužiie, že jsme měli koupit něco většího.Mistostarosta,
ktery rněl za úkol vybrat vhodnou techniku a kterou zastupitelstvo schválilo. mu podal
vysvětlení. proč byl vi,brán tento traktor. poté p. Dobrovolný prohlásil, že mu vysvětlení
stačía ze schůze odešel.
Schťrze pokračovala dále dle progran'u.
Byla doručena žádost p. Kalouse Petra, zda-li rnůževyžítčástečněpozernek ve vlastnictví
obce.jako pŤíjezd na svůj pozemek, na kteróm chce stavět dornek. Jedná se hlavně o dopravu
rnateriálu na stavbu. Doložil k žádosti i plánek s číslernparcely. Zapronájern či využívání
cesty navrhuje platit obci rráiern (upřesnění bude dodatečně projednáno s žadatelern).
.lako poslední bod schůze (e) ostatní - byl projednán návrh starostky na úpravu platů členů
zastupitelstva s platností od L 6.201,].

.Obecní zastupitelstvo projednalo a:
bere na vědomí:
došlou poštu.jak listovní" tak i z datových schránek

rozpočtová opatření schválená starostkou

-

č. 5

schvaluje;
účetnízávérku za rok 2016 (hlasováno 5-0-0)
závěrečný účetzarok 20l6 (hlasováno 5-0-0)
zprávu auditora za rok 20l6 s výhradou (hlasováno 5-0-0)
rozpočtovéopatření č. 4 (hlasováno 5-0-0)
pronájerrr obecního pozemku za účelemcesty s tim, že bude dodatečně upřesněna
i,}še nájrnu a období nájrnu (hlasováno 5-0-0)
návrh platů členůzastupitelstva s platností od 1. 6. 2017 (uvedeno v příloze zápisu)

ukládá:

starostce zaslat zprávu o přijatých opatření na Kraj Vysočina a objednat přezkoumání
hospodaření obce částečnéi za rok 2011 od pracovníkůKraje Vysočina,
starostce, aby zjistila od pracovníků Kraje Vysočina, zda je třeba vydat vyhlášku
ohledně zákazu sečenía íezání v neděli, a nebo zda to stačí.jenom odsouhlasit v
zastupitelstvu.

Starostka ukončila jednání ve.2 l .00 hod.

7,apsal Jaromír Tobiáš
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Ověřovatelé zápisu: Dvořák Miloš
Ing. Kalous Jaromír
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