Čj: Prv 3/19

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 3

Místo konání: Budova obecního úřadu
Zahájení zasedání dne 16. 8. 2019 ve 20:00 hod.
Počet přítomných členů: Bc. Josef Náhlík, Jan Uchytil, Kamil Černý, Anna Buršiková, Milan
Brabec a Karel Slavík, tj. 6 členů ZO, Josef Mejzlík se omluvil.
1) Starosta Bc. Josef Náhlík přivítal přítomné členy ZO, občany a hosty a zahájil zasedání ZO:
a) konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce a přivítal přítomné občany
b) podle počtu přítomných členů ZO konstatoval, že zasedání ZO je schopno se usnášet,
c) jmenoval zapisovatele pro vyhotovení zápisu, kterým je Jan Uchytil,
d) seznámil členy zastupitelstva obce, že nebyly proti minulému zápisu vzneseny
námitky.
Schválení programu jednání ZO a určení ověřovatelů:
a) Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu a navrhl doplnění o bod
„Smlouva o poskytování služeb“. Předsedající dal hlasovat o návrhu upraveného
programu. – starosta vyzval k hlasování:
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
b) navrhl ověřovatele zápisu p. Anna Buršiková, p. Karel Slavík a vyzval k hlasování o
schválení ověřovatelů,
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 24/19 :
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1. Rozpočtové opatření č. 3 a 4
2. Seznámení s dotací od MR Horácko
3. Seznámení s dotací z programu POVV 2019
4. Smlouva o poskytování služeb
5. Diskuze
b) jako ověřovatele zápisu p. Anna Buršiková, p. Karel Slavík

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu:

1. Rozpočtové opatření č. 3 a 4
Předsedající seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 3, které bylo za měsíc květen a č. 4,
které bylo za měsíc červen.

Zastupitelstvo bylo seznámeno.
2. Seznámení s dotací od MR Horácko
Předsedající seznámil přítomné členy zastupitelstva o příchozím emailu od p. Jelínkové.
Jednalo se o dotaci 18 000 Kč na dataprojektor s ozvučením, která je odsouhlasena a nyní se
může nakupovat a pravděpodobně ke konci roku se bude podávat vyúčtování MR Horácku.

3. Seznámení s dotací z programu POVV 2019
Předsedající seznámil přítomné o tom, že dotace ještě není jistá, protože žádost bude teprve
v měsíci září projednána na zastupitelstvu Kraje Vysočina.

4. Smlouva o poskytování služeb
Místostarosta seznámil přítomné s příchozí smlouvou o poskytování služeb elektronické
komunikace s firmou SOMTservis s.r.o.. Jedná se o poskytování dodávky internetového
připojení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Přeckov pověřuje starostu a místostarostu k podpisu Smlouvy o
poskytování služeb elektronické komunikace.
Výsledek hlasování: Pro 6 ............... Proti 0...............Zdrželi se 0 ……
Usnesení č. 25 / 19 bylo schváleno

5. Diskuze
V diskuzi se řešil sraz rodáků, který bude příští rok .

Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZO ve 21:30 hod ukončil.
Zápis vyhotovil Jan Uchytil
Ověřovatelé:
Anna Buršiková dne ………… 2019
Karel Slavík dne ………… 2019

………………………………
………………………………

Starosta: Bc. Josef Náhlík dne ………… 2019

………………………………

