ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov konaného dne 26.11.2020 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. 9 a 10/2020
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 Kluzáka a 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. 44/2020
Zastupitelstvo obce Svrabov 5 hlasy schválilo program jednání zastupitelstva.
2. Rozpočtové opatření č. 9 a 10/2020
1) Starostka informovala přítomné o provedeném rozpočtovém opatření č. 9/2020, která schválila.
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.
2) Zastupitelstvo obce 5 hlasy schválilo rozpočtové opatření č. 10/2020.
U s n e s e n í č. 45/2020
Zastupitelstvo obce Svrabov 5 hlasy schválilo rozpočtové opatření č. 10/2020.

3. Různé, diskuse
1. Starostka informovala o tom, že firma Telefónica O2 vypověděla obci Svrabov smlouvu na provozování
veřejné telefonní stanice. Tato služba již nebyla delší dobu občany využívána.
2. Zastupitelstvo 5 hlasy schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 1000,- Kč Jihočeskému centru pro
zdravotně postižené a seniory se sídlem v Táboře.
3. Zastupitelstvo 5 hlasy odsouhlasilo znění Dodatku č. 2 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
15.12.2020. Zároveň pověřilo starostku podpisem tohoto dodatku.
4. Starostka informovala o průběhu prací na rekonstrukci návesního rybníčka. Obec požádala
poskytovatele dotace o prodloužení termínu realizace akce vzhledem k tomu, že počasí v letních
měsících a situace kolem virové epidemie neumožnila tuto akci ukončit v plánovaném termínu do
31.10.2020.
5. Místostarostka sdělila informace o měření radonu v domech, měření nemusí objednávat obec
hromadně, každý si může objednat měření sám. Vzhledem k tomu, že firma potřebuje znát dispozice
domu, je tento způsob objednávek firmami upřednostňován. Obec se na tomto měření nebude finančně
spolupodílet.
6. Rozsvícení vánočního stromu se letos uskuteční v sobotu 28.11. od 17.00 hodin. Vzhledem k současné
situaci ohledně virové epidemie Covid-19 se tato akce uskuteční bez přítomnosti občanů. Místostarostka
rozešle SMS občanům.
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U s n e s e n í č. 46/2020
ad 2) Zastupitelstvo 5 hlasy schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 1000,- Kč Jihočeskému
centru pro zdravotně postižené a seniory se sídlem v Táboře.
ad 3) Zastupitelstvo 5 hlasy odsouhlasilo znění Dodatku č. 2 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 15.12.2020. Zároveň pověřilo starostku podpisem tohoto dodatku.

4. 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.

2

