Zápis č. 7 ZO ze dne 26.2. 2020

Zápis č. 7
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 26. 2. 2020
Přítomno: 15 členů ZO

Program:
1. Zahájení
2.Zpráva o práci rady obce, finančního výboru a kontrolního výboru
2.1.Zpráva o práci rady obce
2.2.Zpráva o práci finančního výboru
2.3. zpráva o práci kontrolního výboru
3. Diskuse a závěr

1.Zahájení – volba návrhové komise
Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18.05 starosta obce, dále konstatoval, že je
přítomna nadpoloviční většina členů ZO, takže je jednání usnášení schopné. Dále
proběhlo schválení programu jednání.

- program byl schválen 15 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
Navrhl ověřovatele zápisu: Ing. Radek Pomije a Mgr. Jaroslav Král

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, 2 se zdrželi.
Návrhová komise:
předseda František Daněk, člen Ing. Jiří Matoušek, člen Petr Šipon DiS.,

– návrhová komise byla schválena 14 hlasy, nikdo proti, 1 se zdržel.
Zapisovatelem: Andrea Gallistlová Bc.
Dále starosta upozornil přítomné, že zápis z minulého jednání ZO byl řádně ověřen,
nebyly vzneseny žádné připomínky a zápis je k nahlédnutí na dnešním jednání.
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis ze zasedání ZO ze dne 4.12. 2019

– schváleno 15 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

2.Zpráva o práci rady obce a finančního výboru
2.1. Zpráva o práci rady obce
Starosta podal informace o práci rady obce od 4. 12. 2019 do dnešního jednání ZO.

Usnesení ZO č.7/2020-1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od 4. 12.
2019 do 26. 2. 2020 a bere na vědomí provedenou rozpočtovou změnu č.9/2019 a
provedenou změnu rozpisu rozpočtu č.1/2020,

– schváleno 15 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
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2.2. Zpráva o práci finančního výboru
Roční zprávu za rok 2019 finančního výboru předložil k projednání na zasedání
zastupitelstva obce předseda finančního výboru ing. Petr Gallistl.

Usnesení ZO č.7/2020-2
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo roční zprávu za rok 2019 finančního výboru.

– schváleno 14 hlasy, nikdo proti, 1 se zdržel.

2.3. Zpráva o práci kontrolního výboru
Zprávu kontrolního výboru předložil k projednání na zasedání zastupitelstva obce
předseda kontrolního výboru ing. Petr Kornatovský.

Usnesení ZO č.7/2020-3
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zprávu kontrolního výboru ze dne 2.12.2019.

– schváleno 15 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

3.Diskuse a závěr
Diskuse
Starosta – otevřel diskusi na téma přípravy realizace úprav veřejného prostranství
v Rájově a to ve věci nového umístění dětského hřiště. V diskusi zazněl i návrh na
přemístění nádob na separovaný odpad v Rájově.
Dále se diskuse věnovala přípravě oslav 75. výročí od ukončení II. světové války, které
proběhnou na území obce 8.5.2020, dalších úvah o využití DKS po ukončení stávajícího
nájmu, průběh vichřice a způsobené škody, dětského dne a stoupacího pruhu V Rájově.

Závěr
Jednání bylo ukončeno v 20.30 hod

………………………
Radek Moučka
1.místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:

..……………………..
Milan Štindl
starosta obce

………………………..
Ing. Radek Pomije
člen zastupitelstva obce
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………………………………..
Mgr. Jaroslav Král
2. místostarosta obce

