ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov konaného dne21.9.2020 v 19:00 hodin
Přítomni: Bc. Procházková Michaela, Slabá Jaroslava, Kluzák Josef, Bauerová Milada, Kroužek Luboš
Omluveni: Občané: -

Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Program:
1. Zahájení, odsouhlasení programu jednání
2. Rozpočtová opatření č. 5,6,7,8/2020
3. Různé, diskuse
4. Závěr
1. Zahájení, odsouhlasení programu jednání
Zasedání zastupitelstva zahájila starostka Bc. Michaela Procházková, která jmenovala zapisovatele paní
Jaroslavu Slabou a ověřovatele zápisu pana Josefa Kluzákaa paní Miladu Bauerovou. Představila program
jednání zastupitelstva obce, který byl řádně zveřejněn. Zastupitelstvo obce Svrabov 5 hlasy schválilo
program jednání zastupitelstva.
U s n e s e n í č. 42/2020
Zastupitelstvo obce Svrabov 5 hlasy schválilo program jednání zastupitelstva.
2. Rozpočtové opatření č. 5,6,7,8/2020
Starostka informovala přítomné o provedených rozpočtových opatřeních č. 5,6,7,8/2020, která schválila.
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.
3. Různé, diskuse
1. Zastupitelstvo odsouhlasilo 4 hlasy (1 se zdržel hlasování) dodatek č. 1 k Dohodě o provedení práce
pana J.K. ze dne 2.1.2019, který řeší navýšení odměny, vyplácené na základě této dohody. Od 1.1.2021
bude odměna vyplácena vždy pololetně ve výši 9000,- Kč hrubého (celkem roční odměna 18 000,- Kč
hrubého).
2. Starostka informovala o uskladnění vápence na letišti Všechov. Jedná se o prozatímní deponii firmy
Pavlát, která má uzavřenu smlouvu s majitelem letiště. Vápenec se používá k prohnojování zemědělské
půdy, není zdraví škodlivý.
3. Zastupitelé 4 hlasy odsouhlasili vedení účetnictví obce Svrabov starostkou obce s platností od
1.10.2020. V souvislosti s touto změnou bude od 1.10.2020 navýšena odměna starostce na částku
17 000,- Kč hrubého/měsíc (odměna za vedení účetnictví ve výši 4 000, Kč hrubého). Schvalování plateb
a funkci příkazce operací bude od 1.10.2020 vykonávat místostarostka obce.
4. Pan Kluzák navrhl v příštím roce opravu a natření kapličky zvenčí.Zastupitelstvo souhlasí.
5. Někteří občané projevili zájem o měření radonu v domech. Místostarostka zjistí podrobnosti
k objednávkám měření.
U s n e s e n í č. 43/2020
ad 1) Zastupitelstvo odsouhlasilo 4 hlasy (1 se zdržel hlasování) dodatek č. 1 k Dohodě o provedení
práce pana J.K. ze dne 2.1.2019, který řeší navýšení odměny, vyplácené na základě této dohody. Od
1.1.2021 bude odměna vyplácena vždy pololetně ve výši 9000,- Kč hrubého (celkem roční odměna
18 000,- Kč hrubého).
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ad 3) Zastupitelé 4 hlasy odsouhlasili vedení účetnictví obce Svrabov starostkou obce s platností od
1.10.2020. V souvislosti s touto změnou bude od 1.10.2020 navýšena odměna starostce na částku
17 000,- Kč hrubého/měsíc (odměna za vedení účetnictví ve výši 4 000, Kč hrubého). Schvalování
plateb a funkci příkazce operací bude od 1.10.2020 vykonávat místostarostka obce.

4. Závěr
Zasedání zastupitelstvabylo ukončeno ve 20.00 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční podle potřeby.

……………………………………….......

………………………………………………………

ověřovatelé zápisu

starostka

Zapsala: Jaroslava Slabá
Vyvěšeno:

Sejmuto:

Ve stejném období byl tento dokument vyvěšen i na úřední desce OÚ Svrabov, umožňující dálkový
přístup.
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