Zápís z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Spělkov,
které se konalo dne 10. LL.2O16 a L2. L2. 20L6

vždy

od

SpěIkov.

17

.

OO hod.

V

zasedací místnosti oú

Schůze dne 10. 11, 20L6

přítomni: Irrg.šídlová Alena. Tobiášová Miroslava. Miloš Dvořák
Omluveni:lng. Jaromír Kalous. Tobiáš Jaromír
je s programem schŮze,kteý bYl rovněŽ zveřejněn
Starostka přivítala přítomné, seznámila
na pozvánc e 7 dní před konáním zastupitelstva:
a) zaháleni
b) došlá pošta
c) zpráva o částečnérnauditu
d) zál,ěreč ná ťa za opravu komunikace
obci
ej závěrečné vyúčtovánípomocných prací na
t) ostatní
g) závěr

o

(3_0_0), pořad byl schválen,
pořadu schůze bylo hlasováno s výsledkern

_ hlasování (3_0_0)
Jako zapisovatel byla navržena Ing, Alena šidlova
byla zvolena zapisovatelem,
_ hlasování (3_0_0)
Jako ověřovatele zápisibylinavržení: Miloš Dvořák
Tobiášová Miroslava - hlasování (3-0-0)
Oba ověŤovatelé byli zvoleni,

Dále schůze pokračovala dle schválenóho pořadu iednání,

Obecní zastupitelstvo projednalo a:
bere na vědomí:
schránek
b) d"šl.- p"štu jak listovní- tak iz dator,lch
upozornila na včasnérozpočtové
c) zprávu o částečnérnauditu, kde auditorka
přijde k placení faktura, Ztoho důvodu
opatření, t t..e -usibytl scnvaleno dříve, než
40,000,- mohla rozhodnout sama,
zastupitelstvo schvaluie starostce. aby do částky
faktuře Za oprav]u obecní
d)starostka informovala zastupitelstvo o konečné
nebyla převýšena, dále inlormovala
komunikace, v rozpočtu byla dána částka" která
pruhy po krajnicích, ale z důvodu
zastupitelstvo. že.ióste t uoou dodělány bílé
z,iara
S|u'nino počastíĚude provedeno až v roce 2017
(týká se sekání ploch obce) , které provedli
e) za prácena údržběveřeiné zeleně
udělena mimořádná odměna
občanédobrovolně, byla každómu z nich
pro spělkovské děti k Mikuláši
í) zastupiteló odsouhlasili zakoupení balíčků

Schůze dne 12. 12.2016
Přítornni: Ing.ŠídlováAlena, Tobiášová Miroslava, Miloš Dvořák, Ing. Kalous Jaromír,
Tobiáš Miroslav
Starostka přivítala přítornné,seznámila je s programem schůze,kteý byl rovněž zveřejněn
na pozvánce 7 dní před konáním zastupitelstva:
a) zaháiení
b) došlá pošta
c)zpráva o soutěži ve třídění odpadu Kraje Vysočina
d)příprava návrhu rozpočtu na rok 2017
e) připrava na inventarizaci za rok 20|7
í) příprava nové vyhlášky za dornovní odpad
g) ostatní
h) závěr

O pořadu schůze bvlo hlasováno s výsledkern 5-0-0. Pořad byl schválen.
Jako zapisovatel byla navržena Ing. Alena Šidllova- hlasování 5-0-0
Zapisovatelka byla schválena
Za ověŤovatelé zétpisu byli navrženi"
Tobiášová Miroslava - hlasování 5-0-0.
a Ing. Jaromír Kalous - hlasování 5-0-0.
oba zapisovatelé byli shváleni.
Dále schůze pokračovala dle schváleného programu.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
došlou poštu jak listovní. tak i z datových schránek
zprávu starostky o soutěži ve třídění odpadu, kterou zorganizoval Kraj Vysočina a
Obec Spělkov se urnístil v kategorii do 500 obyvatel na pěknórn 10, místě" za což
také získal nejen diplom. ale i finančníodměnu. Toto je také ýzva do dalšího období
pro obČany, aby nadále pokračovali ve třídění odpadu. Na příštírok bude pořízen
ještě jeden kontejner na papír, kteý bude umístěn na dolním konci,
pÍÍkazstarostky k provedení ročníinventarizace majetku obce k 3I. t2.20l6 (budou
provádět členovézastupitelstva spolu s kontrolní komisí
infbrmaci starostky ze schŮze Mikroregionu o nové možnosti čerpánídotace z poV
kdy lze přÍštírok žádat na nákup kornunální techniky" žádosti se mohou podávat.iiž
od února příštíhoroku
"

Dále bylo jednání obecního zastupitelstva přerušeno na 13. 12.2016 z důvodu projednání
nové obecně závazné vyhlášky o odpadech. Starostka dostala za úkol projednat návrh
vyhlášk1, s pracovnicer-rri Kra.iské úřadu.

Dne l3. 12.20l6 se obecní zastupitelstsvo sešlo v 16.00 hod. k dokončení a schválení
obecně závazné vYhláŠky o místnímpoplatku za provoz systérnu shromažd,ování, sběru.

přepravv" třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů.

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

obecně závaznou vYhlášku č, 112016 o místnírn poplatku za provoz systému
shromaŽd'ovánÍ, sběru. přepravy, třídění, využíváni a odstraňování komunálních
odPadŮ s ÚČinností od 1 , l. 20l7 ( rušíse tímto rozhodnutí zastupitelstva ze dne

14,9.2016) - hlasování 5-0-0
návrh rozpočtu na rok 20I] - hlasování 5-0-0

Obecní zastupitelstvo ukládá:
- místostarostovi, aby zlistil možnosti nákupu kornunální techniky, která
by byla využita pro
obecní práce.
starostce zajištění novoročního posezení. které se bude konat dne ] . 1.20l]

_

.

Starostka poděkovala přítornnýrn za účast.
.Iednání by,lo ukončeno v l7.40 hod.

Zapsala:

Ověřovatelé zápisu:
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