zápís z veřejného zasedání zastupitelstva
obce SpěIkov,
které se konalo dne L2.7. 2018 v 18.00 hod. v
zasedací místnosti oÚ Spělkov
Přítomni:

Ing.šídlováAlena, Ing. Kalous Jaromír, Dvořák Miloš, Tobiášová Miroslava
Omluveni: Tobiáš Jaromír
rovněŽ zveřejněn
Starostka přivítala přítomné, seznámila je s programem schŮze, ktery bYl
na pozvánce 7 dnipřed konáním zastupitelstva:
a) zahájeni
b) došlá pošta
c) úkoly a dokončuj ici práce na stazrodáků
petru Kalousovi
Q projódnání a schválení odprodeje pozemku p.
e) ostatní
í) závěr

O pořadu schůze bylo hlasováno s ýsledkem (4-0-0), pořad byl schválen,

Alena
Jako zapisovatel byla navržena Ing. Šidlova Alena - hlasování (4-0-0), Ing. ŠÍdlová
bylra zv olena zap i s ovatelem.
(4-0-0)
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi: Ing. Jaromír Kalous - hlasování
Tobiášová Miroslava - hlasování (4-0-0)
Oba ověřovatelé byli zvoleni.

Dále schůze pokračovala dle schváleného pořadu jednáni.
ad. a)

- schůzi zaháji\a

starostka

v

18.00 hod,

ad. b) _ byla projednána došlá pošta jak listovní, takí z datové schránky

jednotlivé ČlenY i
ad. c) _ starostka spoleěně se členy zastupitelstva stanovila úkoly pro
občany, kteří se bu-dou podílet na přivítání rodáků v sobotu od 10.00 hod.u budovY obecního
místní
úřadu. Spělkovsk é ženy i chalupář§ (dle možností)napečou koláČe, bábovkY aPod.,
hasiči ,ilirtitočenépivo, kofolu a opékáni klobás. Obsluhu zajisti známi od Kalousových,
rovněž tak focení. Květiny na hroby jsou objednány, chlebíčkytaké, dovoz bude v sobotu
ráno. posezení bude nachystáno v budově OU a na veŇu, což zajistí hasiČi.
Tak ať vyjde počasí!! ! ! !
žádost p. Kalouse Petra o odkup obecního Pozemku,
jelikóž nikdo z občanůnevznesl námitek, zastupitelstvo žádost schválilo za dohodnutou
..nr:r35.000,- Kč, která bude do tYdpe uhrazena kupujícím,
ad. d)

- zastupitelstvo projednalo

Obecní zastupitelstvo projednalo a:
bere na vědomí: úkoly vyplývajícíze schůze při organizaci srazu rodáků

schvaluje: prodej obecního pozemku ( p. č. 496,

ostatní plocha o výměře 964 m2)
p. Petru Kalousovi za dohodnutou kupní cenu 35.000,- Kč

ukládá:
všem členŮm zastupitelstva, aby se podíleli na pracech spojených se setkáním rodáků
za pomoci i dobrovolníků z obce, hlavně hasičů

Starostka poděkovala zaúčasta ukončila jednání

Zapsal tng. Šidlov áAlena

fr É-.'
Vyvěšeno: 13.7. 2018
Staženo:

v

19:00 hod.

Ověřovatelé zápisu: Tobiášová Miroslava

Ing. kalous Jaromír

ň^'{r,/

