
OBEC NASAVRKY
ZÁPIS

z 4. zasedání zastupitelstva obce Nasavrky, které se konalo dne 30.06.2020
Jednání  zastupitelstva  obce  se  konalo  v sále  obecního  úřadu  Nasavrky  od  19:00  hod.,  ukončeno  bylo
ve 20:00 hod. Jednání vedl starosta obce p. Jiří Souček.
Přítomno:     5 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina).
Omluveni:     0 
Neomluveni: 0
Hosté: 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. 
Dále starosta  předložil  návrh programu 4.  zasedání  zastupitelstva  obce tak,  jak byl  vyvěšen na
úřední desce obecního úřadu. 

Program
1. Zahájení, schválení programu
2. Určení zapisovatele, ověřovatele zápisu
3. Kontrola plnění usnesení
4. Projednání  Návrhu závěrečného účtu za rok 2019
5. Projednání účetní závěrky za rok 2019

6. Žádost o prominutí nebo odklad splátek na projekt Splašková kanalizace a 
ČOV

7. Projednání Rozpočtového opatření č. 12020
8. Diskuze 
9. Závěr

1. Zahájení, schválení programu.  Připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání
nebyly vzneseny.

Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
pro: 5 proti: 0    zdržel se:  0

Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

2. Starosta určil zapisovatele pro pořízení zápisu z 4. zasedání zastupitelstva obce, pana Pavla
Valacha. 

           Ověřovateli zápisu byli určeni: Jana Michalcová a Petr Ouřetský Ing.
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3. Kontrola plnění usnesení 
Zastupitelstvo projednalo usnesení minulého zasedání, nevzneslo námitky proti usnesení. 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelé neměli námitky k minulému usnesení zastupitelstva.

Hlasování: pro: 5 proti: 0    zdržel se:  0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo bod číslo 3) 

4. Projednání Závěrečného účtu za rok 2019
 Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo s výhradou Závěrečný účet obce za rok 2019. 
Závěrečný účet je součástí zápisu. 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet za rok 2019 

Hlasování: pro: 5 proti: 0    zdržel se:  0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo bod číslo 4) 

5. Projednání účetní závěrky za rok 2019

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo účetní závěrku za rok 2019 s výhradami.

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku za rok 2019 s výhradami.

Hlasování: pro: 5 proti: 0    zdržel se:  0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo bod číslo 5) 

6. Ž  ádost o prominutí nebo odklad splátek na projekt Splašková kanalizace a ČOV
Obecní zastupitelstvo projednalo a sepsalo žádost o prominutí nebo odklad splátek na projekt 
splašková kanalizace a ČOV.

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce schválilo odeslání žádosti o prominutí nebo odklad splátek na projekt splašková
kanalizace a ČOV. 

Hlasování: pro: 5 proti: 0    zdržel se:  0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo bod číslo 6) 

2



7. Projednání Rozpočtového opatření č. 12020

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 12020.

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 12020.

Hlasování: pro: 5 proti: 0    zdržel se:  0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo bod číslo 7) 

8. Diskuze a závěr

Zápis byl vyhotoven dne:  30.06. 2020

Zapisovatel: Pavel Valach   

Ověřovatelé: Ing. Petr Ouřetský dne  30.06.2020 Podpis 

Jana Michalcová dne  30.06.2020 Podpis

Starosta: Jiří Souček             dne  30.06.2020 Podpis 

Místostarosta: Josef Bezdíček dne  30.06.2020 Podpis 

Razítko obce:

Vyvěšeno na úřední desce dne:  30.06.2020

Sejmuto z úřední desky dne:
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