OBEC NASAVRKY
ZÁPIS
z 8. zasedání zastupitelstva obce Nasavrky, které se konalo dne 28.11.2017
Jednání zastupitelstva obce se konalo v kanceláři Obecního úřadu Nasavrky od 19:00 hod., ukončeno bylo
ve 20:00 hod. Jednání vedl starosta obce p. Jiří Souček.

Přítomno:
Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
Občané:

5 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina).
0
0
0
0

Prezenční listina:
Souček Jiří
Michalcová Jana
Bezdíček Josef
Ouřetský Petr, Ing.
Valach Pavel

Zahájení
Starosta přivítal členy zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce je schopno
se usnášet. Starosta určil zapisovatele pro pořízení zápisu z 8. zasedání zastupitelstva obce, pana
Bezdíčka Josefa
Ověřovateli zápisu byli určeni: pan Petr Ouřetský Ing. a Pavel Valach
Dále starosta předložil návrh programu 8. zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na
úřední desce obecního úřadu:
Program
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání

2. Návrh rozpočtu na rok 2018
3. Žádost manželů Kaňkových o odkoupení obecního pozemku 43/4 v k.ú. Nasavrky o výměře 60
m2
4. Žádost manželů Vrbových o odkup pozemku 15/2 v k. ú. Nasavrky o výměře 154 m2 a záměr
obecního úřadu Nasavrky na odkup pozemku 217/13 v. k. ú. Nasavrky o výměře 58 m2
5. Plán inventur
6. Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
pro:
5
proti:
0
zdržel se:
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
1. Kontrola dříve přijatých usnesení zastupitelstva obce
Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání a zastupitelé k němu neměli připomínky.
Návrh na usnesení:

1

0

Zastupitelé neměli námitky k minulému usnesení zastupitelstva.
Hlasování:

pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo bod číslo 1)
2. Návrh rozpočtu na rok 2018
Obecní zastupitelstvo projednalo a vyvěsilo vyrovnaný návrh rozpočtu na rok 2018. Rozpočtové
příjmy ve výši 23 418 100,00 Kč a výdaje ve výši 23 418 100,00 Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelé projednali a vyvěsili návrh rozpočtu na rok 2018
Hlasování:

pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

3. Žádost manželů Kaňkových na odkoupení obecního pozemku 43/4 v k.ú. Nasavrky o výměře
60 m2.
Obecní zastupitelstvo projednalo žádost manželů Kaňkových nao odkoupení obecního pozemku
43/4 v k.ú. Nasavrky o výměře 60 m2
4. Žádost manželů Vrbových o odkup pozemku 15/2 v k. ú. Nasavrky o výměře 154 m2 a
záměr obecního úřadu Nasavrky na odkup pozemku 217/13 v. k. ú. Nasavrky o výměře 58
m2
Obecní zastupitelstvo projednalo a vyvěsilo Žádost manželů Vrbových o odkup pozemku 15/2
v k. ú. Nasavrky o výměře 15 m2 a záměr obecního úřadu Nasavrky na odkup pozemku 217/13
v. k. ú. Nasavrky o výměře 58 m2
5. Plán inventur
Starosta obce vyhlásil plán inventur. Předsedou inventarizační komise jmenoval Ing. Petra
Ouřetského.
6. Starosta obce jmenoval zapisovatelem okrskové volební pro volbu prezidenta ČR Mgr.
Lenku Bezdíčkovou
Závěr
Starosta poděkoval členům zastupitelstva obce za spolupráci při přípravě a podnětné návrhy a
připomínky při jednání zastupitelstva obce.
Zápis byl vyhotoven dne: 28. 11. 2017
Zapisovatel:

Josef Bezdíček
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Ověřovatelé: Petr Ouřetský, Ing.

Starosta:

dne 28. 11. 2017

Podpis

Pavel Valach

dne 28.11. 2017

Jiří Souček

dne 28. 11. 2017

Podpis

dne 28.11. 2017

Podpis

Místostarosta: Jana Michalcová

Razítko obce:
Vyvěšeno na úřední desce dne: 28. 11. 2017
Josef Bezdíček
Sejmuto z úřední desky dne:
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