Čj: Prv 4 / 19
Obec Přeckov
Zastupitelstvo obce Přeckov

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Přeckov, č. 4, konaného dne
10.11.2019, od 20:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Přeckov (dále též jako „zastupitelstvo" nebo „ZO“) bylo zahájeno ve 20 hodin
starostou obce Bc. Josefem Náhlíkem (dále jako „předsedající").
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Přeckov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní, a to od 3. do 10.11.19. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze konstatoval, že přítomno je všech 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
***
A) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Kamila Černého a Milana Brabce, a zapisovatelem Jana Uchytila.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Přeckov určuje ověřovateli zápisu Kamila Černého a Milana Brabce, a Jana Uchytila
zapisovatelem.
Výsledek hlasování: Pro..7.. Proti..0.. Zdrželi se..0
Usnesení č. 26 / 19 bylo schváleno.
***
B) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s programem zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Přeckov schvaluje následující program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Rozpočtové opatření č. 5, 6, 7 a 8
Plán inventur 2019
Smlouva Vodárenská akciová společnost, a.s.
Informace od svazku obcí pro komunální služby
Sraz rodáků 2020
Diskuze
Výsledek hlasování: Pro ..7… Proti..0… Zdrželi se…0…
Usnesení č. 27 / 19 bylo schváleno.
***
1. Rozpočtové opatření č. 5, 6, 7 a 8
Předsedající seznámil zastupitelstvo s rozpočtovými opatřeními č. 5, 6, 7 a 8. Opatření jsou vyvěšena na
elektronické úřední desce.
ZO bylo seznámeno.
***

2. Plán inventur 2019
Předsedající předložil návrh na plán inventur, který začne 15. 12. a skončeno bude do 31. 1. 2020. ZO bylo
seznámeno s plánem inventur. ZO navrhlo předsedu inventarizační komise Bc. Josefa Náhlíka, členy komise
budou všichni zbývající členové zastupitelstva: Karel Slavík, Anna Buršíková, Josef Mejzlík, Milan Brabec, Jan
Uchytil a Kamil Černý.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým plánem inventur, který je sestaven v souladu s ust. § 5 vyhl.
Č. 270/2010 sb. A s navrhnutou inventarizační komisí.
Výsledek hlasování: Pro 7 ............... Proti 0 ...............Zdrželi se 0 ……
Usnesení č. 28 / 19 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur a inventarizační komisi..
***
3. Smlouva s Vodárenská akciová společnost, a.s.
Předsedající seznámil ZO s novou smlouvou s Vodárenskou akciovou společností (VAS). Smlouva je
datována k 10.9.19.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Přeckov schvaluje novou smlouvu s VAS a pověřuje starostu k podpisu.
Výsledek hlasování: Pro 7 ............... Proti 0 ...............Zdrželi se 0 ……
Usnesení č. 29 / 19 bylo schváleno.
***
4. Informace od svazku obcí pro komunální služby
Předsedající seznámil ZO, že od 1.1.2020 se bude platit příspěvek za svoz biologického odpadu (hnědý
kontejner) ve výši 400 Kč / t.
ZO bylo seznámeno.
***
5. Sraz rodáků 2020
ZO se dohodlo, že tradiční sraz rodáků se uskuteční dne 7. 6. 2020, u příležitosti pouti. ZO prodiskutovalo
plán předpokládaného průběhu akce. Návrh na výrobu – pamětní desky padlým v 1. sv. válce, Závěsného
kalendáře s fotkami Přeckova, fotoknihu. Je třeba průběžně dát vědět členům setkání.
***

6. Diskuze
V diskuzi se řešila brigáda na zpřístupnění pozemku za Slavíkovými, který by mohl nést název Nové
výletiště.
***

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:45.

Zápis byl vyhotoven dne: 20. 11. 19
Zapisovatel: Jan Uchytil

Ověřovatelé: Kamil Černý dne ……………………………………….
Milan Brabec dne ………………………………………...
Starosta: Bc. Josef Náhlík dne …………………………………………

