ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov konaného dne 5.3.2020 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. Rozpočtové opatření č. 8/2019 a 1/2020
3. Projednání inventur obce Svrabov za rok 2019
4. Majetkové záležitosti
5. Různé, diskuse
6. 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. Zároveň navrhla
rozšíření programu zastupitelstva obce o informaci o provedeném rozpočtovém opatření č. 2/2020.
Zastupitelstvo obce Svrabov 5 hlasy schválilo program jednání zastupitelstva včetně rozšíření programu.
Program byl řádně zveřejněn.
U s n e s e n í č. 31/2020
Zastupitelstvo obce Svrabov 5 hlasy schválilo program jednání zastupitelstva včetně jeho rozšíření o
informaci o provedeném rozpočtovém opatření č. 2/2020.
2. Rozpočtová opatření č. 8/2019, 1/2020, 2/2020
Místostarostka informovala přítomné o provedených rozpočtových opatřeních číslo 8/2019, 1/2020 a
2/2020, které schválila starostka obce. Zastupitelstvo vzalo tyto informace na vědomí.
3. Projednání inventur obce Svrabov za rok 2019
Místostarostka předložila přítomným „Zápis o provedení řádné inventarizace majetku obce Svrabov
k 31.12.2019“. Zastupitelstvo vzalo tuto zprávu na vědomí.
4. Majetkové záležitosti
1. Zastupitelstvo 5 hlasy schválilo vyhlášení záměru směny, na základě kterého obec smění část svého
pozemku p.č. 164 (cca 80 m2) za část pozemku p.č. 165/2 (cca 22 m2) ve vlastnictví paní J.P., vše v k.ú.
Svrabov. Část pozemku p.č. 165/2, který by touto směnou obec nabyla, se nachází pod budovou
autobusové zastávky, kterou má obec v majetku.
2. Zastupitelstvo obce Svrabov odsouhlasilo poskytnutí finančního daru SH ČMS – SDH Svrabov ve výši
14 000,- Kč. Zároveň odsouhlasilo znění darovací smlouvy a pověřilo starostku jejím podpisem.
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U s n e s e n í č. 32/2020
ad 1) Zastupitelstvo 5 hlasy schválilo vyhlášení záměru směny, na základě kterého obec smění část
svého pozemku p.č. 164 (cca 80 m2) za část pozemku p.č. 165/2 (cca 22 m2) ve vlastnictví paní J.P., vše
v k.ú. Svrabov.
ad 2) Zastupitelstvo obce Svrabov odsouhlasilo poskytnutí finančního daru SH ČMS – SDH Svrabov
ve výši 14 000,- Kč. Zároveň odsouhlasilo znění darovací smlouvy a pověřilo starostku jejím podpisem.
5. Různé, diskuse
1. Dne 30.4.2020 se uskuteční ve Svrabově pálení čarodějnic u úřadu. Zajistí Milada Baurová společně
s Josefem Kluzákem.
2. Dne 9.5.2020 se uskuteční ve Svrabově svátek maminek. Zajistí Milada Bauerová.
3. Zastupitelstvo 5 hlasy odsouhlasilo vedení účetnictví obce starostkou. Příkazcem operací bude po převzetí
agendy od odcházející účetní místostarostka.
4. Ve dnech 8.-10.5.2020 bude v obci přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Objedná místostarostka.
5. Dne 4.7.2020 se plánuje pečení selete ve Svrabově. Starostka zajistí termín u p. Vrhela – případně se podle
jeho času termín upraví.
U s n e s e n í č. 33/2020
ad 3) Zastupitelstvo 5 hlasy odsouhlasilo vedení účetnictví obce starostkou. Příkazcem operací bude po
převzetí agendy od odcházející účetní místostarostka.

6. 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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