ZÁPIS
o prĤbČhu 4. (2018) zasedání Zastupitelstva obce Syrovín
konaného dne 16. 5. 2018
Starostka Z. Austová zahájila 4. zasedání Zastupitelstva obce Syrovín (dále jen zastupitelstvo
obce) v 17.00 hodin a všechny pĜivítala.
Bod þ. 1
Technický bod
PĜedsedající starostka obce konstatovala, že informace o konání zasedání byla zveĜejnČna
na informaþní desce Obecního úĜadu v SyrovínČ a ve vysílání kabelové televize obecního
úĜadu.
A to nejménČ 7 dní pĜede dnem konání zasedání a dále konstatovala, že je pĜítomno 7 þlenĤ
zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Zapisovatelkou byla jmenována Z. Austová.
PĜedsedající konstatovala, že zápis z pĜedchozího jednání byl ĜádnČ ovČĜen a je vyložen
k nahlédnutí v zasedací místnosti.
PĜedsedající vyzvala zastupitele, aby podali návrhy na ovČĜovatele zápisu o prĤbČhu 4.
zasedání zastupitelstva obce. Byli navrženi Rostislav MatČj a Antonín Švec, kteĜí vyslovili s
návrhem souhlas.
Usnesení þ. 1 (16. 5. 2018)
Zastupitelstvo
a) S ch v a l u j e za ovČĜovatele zápisu pana MatČje a pana Švece. Zapisovatelkou
jmenována Z. Austová.
b) s ch v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Syrovín :
1) Technický bod (pĜivítání, jmenování zapisovatelky, volba ovČĜovatelĤ zápisu,
schválení programu zasedání zastupitelstva obce)
2) Kontrola úkolĤ z minulé schĤze
3) Schválení dotace z rozpoþtu JMK(sekaþka)
4) Schválení dotace z rozpoþtu JMK( knihovna)
8) RĤzné
Hlasování þ. 1
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Bod þ. 2 programu
Kontrola úkolĤ z minulé schĤze
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Zastupitelstvo
bere na vČdomí
kontrolu usnesení z minulé schĤze. NevyĜízené vČci budou
pĜedmČtem kontroly na pĜíštím zasedání OZ.
Hlasování þ. 2
pro 7, proti 0,

zdržel se 0

Bod programu þ. 3
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoþtu JMK (zahradní traktorek)
Usnesení þ. 3
(16. 5. 2018)
Zastupitelstvo Obce Syrovín
s ch v a l u j e
„ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoþtu JMK“ na akci: “Nákup
sekacího zahradního traktorku s pĜídavným zaĜízením na seþení veĜejných ploch a zimní
údržbu chodníkĤ a komunikací v obci“, celková výše dotace 139.000,- Kþ, smlouva þ.
051084/18/ORR.
Hlasování þ. 3
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Bod programu þ. 4
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoþtu JMK (knihovna)
Usnesení þ. 4 (16. 5. 2018)
Zastupitelstvo Obce Syrovín
s ch v a l u j e „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoþtu JMK“ na akci: „Dokonþení
vybavení obecní knihovny v SyrovínČ, dotace ve výši 50.000,- Kþ, smlouva þ.
051081/18/ORR.
Hlasování þ. 4
pro 7, proti 0, zdržel se 0
Bod þ. 8
RĤzné:
Bez nároku na zápis.
OvČĜovatelé zápisu:
Antonín Švec

…………………………

Rostislav MatČj ……………………

Schválili : ZdeĖka Austová
starostka obce

Josef Lesa
místostarosta obce

………………..

……………………
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