Čj: Prv 6 / 18
Obec Přeckov
Zastupitelstvo obce Přeckov

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Přeckov, č. 6, konaného dne
30.12.2018, od 19:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Přeckov (dále též jako „zastupitelstvo") bylo zahájeno v 19:15 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 22.12. do 30.12. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze konstatoval, že přítomno je všech 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
***
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Annu Buršíkovou a Kamila Černého, a zapisovatelem Jana
Uchytila. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Přeckov určuje ověřovateli zápisu Annu Buršíkovou a Kamila Černého, a Jana
Uchytila zapisovatelem.
Výsledek hlasování: Pro..7.. Proti..0.. Zdrželi se..0
Usnesení č. 41 / 18 bylo schváleno.
***
2. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající oznámil ZO, že vzhledem
k nedokončenému měsíci prosinci není ještě připraveno poslední rozpočtové opatření, které mělo být
v programu. Navrhl proto bod Rozpočtové opatření č.11 vyřadit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Přeckov schvaluje po změně následující program zasedání:
1) Rozpočet 2019
2) Diskuze
Výsledek hlasování: Pro ..7… Proti..0… Zdrželi se…0…
Usnesení č. 42 / 18 bylo schváleno.
***
3.

Rozpočet 2019

Předsedající seznámil členy ZO s návrhem rozpočtu na rok 2019, který účetní, starosta a finanční výbor
sestavil. Tento návrh byl vyvěšen na úřední desku od 10.12. do 30.12.18.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Přeckov schvaluje rozpočet na rok 2019 bez námitek.
Výsledek hlasování: Pro 7 ............... Proti 0 ...............Zdrželi se 0 ……
Usnesení č. 43 / 18 bylo schváleno.
***

4. Diskuze
V diskuzi Kamil Černý donesl vlastní návrh vyřešení nového obecního pozemku. Na další zasedání se ZO
tématu bude věnovat podrobně. Dále Kamil Černý seznámil ZO, že p. Václavková je ochotná se dohodnout
na pravidelném uklidu budovy OÚ. Zařadíme na příští schůzi ZO. Dále se řešila nutnost opravy dopravních
značek na výjezdu z místních komunikací na hlavní silnici.
***
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:30.

Zápis byl vyhotoven dne: 30. 12. 18
Zapisovatel: Jan Uchytil

Ověřovatelé: Anna Buršíková dne ……………………………………….
Kamil Černý dne ………………………………………...
Starosta: Bc. Josef Náhlík dne …………………………………………

