ZÁPIS
o průběhu 6. (2018) zasedání Zastupitelstva obce Syrovín
konaného dne 4. 6. 2018
Starostka Z. Austová zahájila 6. zasedání Zastupitelstva obce Syrovín (dále jen zastupitelstvo
obce) v 17.00 hodin a všechny přivítala.
Bod č. 1
Technický bod
Předsedající starostka obce konstatovala, že informace o konání zasedání byla zveřejněna
na informační desce Obecního úřadu v Syrovíně a ve vysílání kabelové televize obecního
úřadu.
A to nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání a dále konstatovala, že je přítomno 7 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Zapisovatelkou byla jmenována Z. Austová.
Předsedající konstatovala, že zápis z předchozího jednání byl řádně ověřen a je vyložen
k nahlédnutí v zasedací místnosti.
Předsedající vyzvala zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 6.
zasedání zastupitelstva obce. Byli navrženi Vojtěch Ševčík a Zdeněk Janík, kteří vyslovili s
návrhem souhlas.
Usnesení č. 1 (4. 6. 2018)
Zastupitelstvo
a) S ch v a l u j e za ověřovatele zápisu pana Ševčíka a pana Janíka. Zapisovatelkou
jmenována Z. Austová.
b) s ch v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Syrovín :
1) Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu,
schválení programu zasedání zastupitelstva obce)
2) Schválení dotace z rozpočtu JMK(hasiči)
3) Kontrola úkolů z minulé schůze
4) Schválení koupě pozemků p.č. 202/2 a 203/3
5) Různé
Hlasování č. 1
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Bod č. 2 programu
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK (hasiči)
Usnesení č. 2
(4. 6. 2018)
Zastupitelstvo Obce Syrovín
1

s ch v a l u j e
„ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK“ na akci: “Podpora
jednotek SDH obcí JMK“, celková výše dotace 173.000,- Kč (128.000,- investice, 45.000,Kč neinvestice). Smlouva č.
/18/ORR.
Hlasování č. 2
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Bod programu č. 3
Kontrola úkolů z minulé schůze
Zastupitelstvo
b e r e n a vě d o mí
kontrolu usnesení z minulé schůze. Nevyřízené věci budou
předmětem kontroly na dalším zasedání OZ.
Hlasování č. 3
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Bod programu č .4
Schválení koupě pozemků p. č. 202/2 a 203/3
Zastupitelstvo
s ch v a l u j e
koupit do vlastnictví Obce Syrovín pozemky p. č. 202/2 a p. č. 203/3
od MVDr. Josefa Půčka, Sokolská 1436/45, 789 01 Zábřeh za cenu 35,- Kč za 1 m2. Celková
velikost 177 m2 za 6.195,-Kč.
Hlasování č. 4
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Bod č. 5
Různé:
Bez nároku na zápis.
Ověřovatelé zápisu:
Vojtěch Ševčík

…………………………

Zdeněk Janík ……………………

Schválili : Zdeňka Austová
starostka obce

Josef Lesa
místostarosta obce

………………..

……………………
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