ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov konaného dne 23.2.2021 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. Projednání rozpočtových opatření č. 11/2020 a 1/2021
3. Informace o provedení inventur obce Svrabov za rok 2020
4. Různé, diskuse
5. Závěr
1. Zahájení, odsouhlasení programu jednání
Zasedání zastupitelstva zahájila starostka Bc. Michaela Procházková, která jmenovala zapisovatele paní
Jaroslavu Slabou a ověřovatele zápisu pana Josefa Kluzáka a paní Miladu Bauerovou. Představila
program jednání zastupitelstva obce, který byl řádně zveřejněn a navrhla jeho rozšíření o projednání
rozpočtového opatření č. 2/2021. Zastupitelstvo obce Svrabov 5 hlasy schválilo program jednání
zastupitelstva včetně jeho rozšíření.
U s n e s e n í č. 51/2021
Zastupitelstvo obce Svrabov 5 hlasy schválilo program jednání zastupitelstva včetně jeho rozšíření.
2. Projednání rozpočtových opatření č. 11/2020 a 1 a 2/2021
Starostka představila přítomným rozpočtová opatření č. 11/2020 a 1 a 2/2021, která schválila.
Zastupitelstvo vzalo tyto informace na vědomí.
3. Informace o provedení inventur obce Svrabov za rok 2020
Starostka informovala přítomné o provedení inventur obce Svrabov za rok 2020. Nebyly zjištěny žádné
inventarizační rozdíly.
4. Různé, diskuse
1. Starostka informovala přítomné o proběhlém závěrečném přezkumu hospodaření obce Svrabov.
2. Zastupitelstvo 5 hlasy schválilo znění Obecně závazné vyhlášky obce Svrabov č. 1/2021 o místním
poplatku z pobytu.
3. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo znění Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo s firmou LEGTERRA s.r.o.,
Světová 523/1, 180 00 Praha 8 Libeň, IČO: 06556328, který upravuje datum ukončení realizace stavby na
31.3.2021. Zároveň pověřilo starostku podpisem tohoto dodatku.
4. Zastupitelstvo 5 hlasy odsouhlasilo poskytnutí finančních darů v roce 2021 těmto organizacím:
- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svrabov ve výši 17 000,- Kč,
- Ochrana fauny ČR o.p.s. Votice ve výši 1 000,- Kč,
- Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Tábor ve výši 1 000,- Kč.
Zároveň odsouhlasilo znění darovacích smluv a pověřilo starostku jejich podpisy.
5. Starostka
U s n e s e n í č. 52/2021
ad 2) Zastupitelstvo 5 hlasy schválilo znění Obecně závazné vyhlášky obce Svrabov č. 1/2021 o
místním poplatku z pobytu.
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ad 3) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo znění Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo s firmou LEGTERRA s.r.o.,
Světová 523/1, 180 00 Praha 8 Libeň, IČO: 06556328, který upravuje datum ukončení realizace stavby
na 31.3.2021. Zároveň pověřilo starostku podpisem tohoto dodatku.
ad 4) Zastupitelstvo 5 hlasy odsouhlasilo poskytnutí finančních darů v roce 2021 těmto organizacím:
- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svrabov ve výši 17 000,- Kč,
- Ochrana fauny ČR o.p.s. Votice ve výši 1 000,- Kč,
- Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Tábor ve výši 1 000,- Kč.
Zároveň odsouhlasilo znění darovacích smluv a pověřilo starostku jejich podpisy.
5. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo 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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