Zápis z 9. zasedání
Zastupitelstva obce Spomyšl
v roce 2020

Datum a místo konání:
Přítomni:
Nepřítomen, omluven:
Nepřítomen, neomluven:
Ověřovatelé:
Zapisovatel:

30. prosince 2020 ve Spomyšli, Obecní úřad čp. 120
Ivana Kumprichtová, Miroslav Bureš, Petr Horáček, Roman Leger
Aleš Duchoslav
Zdeňka Nováková, Václav Cibulka
Miroslav Bureš, Petr Horáček
Ivana Kumprichtová
Téma / jednání – rozhodnutí

1.

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 jsou přítomni čtyři zastupitelé ze sedmi zvolených.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Za ověřovatele zápisu z dnešního ZZO navrhla zvolit p. Miroslava Bureše a p. Petra Horáčka.

Otázala se, zda má někdo z přítomných zastupitelů doplňující bod k programu, který je nedílnou
součástí zápisu. Nikdo z přítomných ZO nevznesl žádný požadavek na doplnění programu.
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 a o navržených ověřovatelích.
Všichni ZO program ZZO 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.

Rozpočtové opatření 2020
Starostka obce:
Předložila ZO ke schválení Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 30.12.2020.
Všichni přítomní s rozpočtovým opatřením č. 9 souhlasí.

4.

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

5.

Diskuse

6.

Závěr
Starostka poděkovala všem přítomným a ukončila ZZO.
Přílohy ZZO
Prezenční listina
Program ZZO
Rozpočtové opatření
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Zápis z 9. zasedání
Zastupitelstva obce Spomyšl
v roce 2020

Zkratky, vysvětlivky:
ZO - zastupitelé obce
ZZO - zasedání zastupitelstva obce

Podpis starostky ……………………………………………………. Razítko obce:

Podpis ověřovatelů ………………………………………………….

Podpis zapisovatelky ………………………………………………..

Ve Spomyšli dne:

30.12.2020
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