Zápis z 1. zasedání
Zastupitelstva obce Spomyšl
v roce 2020

29. ledna 2020 ve Spomyšli, Obecní úřad čp.120
Přítomni:
Ivana Kumprichtová, Zdeňka Nováková, Miroslav Bureš, Václav Cibulka, Aleš
Duchoslav, Petr Horáček, Roman Leger
Nepřítomen, omluven:
Nepřítomen, neomluven: Ověřovatelé:
Zdeňka Nováková, Václav Cibulka
Zapisovatel:
Ivana Kumprichtová

Datum a místo konání:

1.

Téma / jednání – rozhodnutí
Zahájení
Starostka obce Ivana Kumprichtová
přivítala přítomné zastupitele obce (ZO) a přítomné občany a zahájila zasedání zastupitelů obce (dále
ZZO) s konstatováním, že při zahájení zasedání je přítomno všech sedm zastupitelů ze sedmi zvolených.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Za ověřovatele zápisu z dnešního ZZO navrhla zvolit pí. Zdeňku Novákovou a p. Václava Cibulku.
Otázala se, zda má někdo z přítomných zastupitelů doplňující bod k programu. Sama sdělila, že navrhuje
následující doplňující bod programu:
• MŠ Horní Beřkovice – Darovací smlouva
Dále konstatovala, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva obce byl ověřen bez výhrad a vč. příloh
je v tištěné formě k dispozici k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Spomyšl.
Poté dala starostka hlasovat o programu ZZO včetně doplňujícího bodu a o navržených ověřovatelích.
Všichni ZO program ZZO včetně doplňujícího bodu i oba navržené ověřovatele jednomyslně schválili.

2.

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Starostka obce:
konstatovala, že ze zápisu z minulého ZZO nevyplynuly žádné úkoly.

3.

Dotace na posilovací stroje a dětské herní prvky
Zastupitelstvo obce Spomyšl schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt - Místa aktivního odpočinku Spomyšl z programu 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu obnovy venkova, A) Tematické zadání OBNOVA VENKOVA
výstavba, rekonstrukce, modernizace a opravy veřejné infrastruktury (pozemků, staveb, nebo zařízení
zřizovaných nebo užívaných ve veřejném zájmu) v oblasti podpory c) občanské vybavení a zavazuje se
k dofinancování min. 30% z vlastních prostředků.
Všichni přítomní ZO souhlasí.

4.

Rozpočtové opatření 2020
Místostarostka obce:
Předložila ZO ke schválení Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 29.01.2020.
Všichni přítomní ZO s rozpočtovým opatřením souhlasí.

5.

MŠ Horní Beřkovice – Darovací smlouva
Starostka obce:
Seznámila ZO se žádostí Mateřské školy Horní Beřkovice o finanční příspěvek ve výši 7.000,- Kč na
zakoupení vzdělávacích programů. V současné době mateřskou školu navštěvuje 7 dětí s trvalým
pobytem v naší obci.
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Všichni přítomní ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku a pověřují starostku obce k podepsání
darovací smlouvy.
6.

Usnesení
Starostka konstatovala, že jednotlivé body programu zasedání byly schváleny zastupiteli obce při jejich
projednávání.

7.

Diskuse

8.

Závěr
Starostka poděkovala všem přítomným a ukončila ZZO.

Přílohy ZZO
Prezenční listina
Program ZZO
Rozpočtové opatření

Zkratky, vysvětlivky:
ZO - zastupitelé obce
ZZO - zasedání zastupitelstva obce
MŠ – mateřská škola

Podpis starostky ……………………………………………………. Razítko obce:
Podpis ověřovatelů ………………………………………………….
Podpis zapisovatelky ………………………………………………..

Ve Spomyšli dne:

29.01.2020
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