ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Břehov konaného dne 10.4.2019
v prostorech obecního úřadu.
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod. Z celkového počtu 7 zastupitelů bylo přítomno 7 osob.
Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání.
Přítomní zastupitelé: Josef Koupal (starosta obce), Jiří Šimek (místostarosta), Josef Jírovec,
Václav Ruso, Blanka Šedivá, Olga Benáková, Zuzana Drábová
Hosté: 4
Předsedající: starosta obce Josef Koupal
Ověřovatelé zápisu: Blanka Šedivá, Václav Ruso
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, schválení popř. doplnění programu zasedání
Rozpočtové opatření č.1
Volby do Evropského parlamentu
Žádost p. Nekoly – akce na parketu
Poskytnutí sponzorského daru

1. Zahájení, schválení (doplnění) programu jednání
Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění programu zasedání. Následně bylo hlasováno o
programu zasedání.
Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce:
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen tak, jak je uvedeno shora.

2. Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1
Příloha č. 1
Hlasování: rozpočtové opatření
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení č1. rozpočtové opatření č.1 bylo schváleno

3. Volby do Evropského parlamentu
- Seznámení o konání voleb do Evropského parlamentu.

4. P.Nekola podal žádost o zařazení 12 akcí v průběhu roku 2019 mimo datumy uvedené
v obecní vyhlášce o rušení nočního klidu.
Hlasovalo se o zařazení 12 akcí do vyhlášky .
Hlasování: rozpočtové opatření
Pro: 0
proti: 7
zdržel se: 0
Přijato usnesení č2. Žádosti nebude vyhověno, vyhláška zůstává beze změn

5. Poskytnutí sponzorského daru - přišla žádost o sponzorský dar na akci Dubenský běh
pro dobrou věc konaného dne 4.5.2019
Bude poskytnut sponzorský dar v hodnotě 5000,- Kč

Hlasování: sponzorský dar
Pro: 7
proti: 0
zdržel se:
Přijato usnesení č2. bude poskytnut sponzorský dar

6. Oprava obecní cesty na Picinu:
p. Jírovec předložil cenovou kalkulaci na částečnou opravu obecní cesty na Picinu.
Vzhledem k rozsahu oprav obec zjistí možnost dotace na celkovou opravu autorizovanou
firmou.
Dále obec vyzve lesy ČR o opravu zbývající části cesty.
16.Závěr a diskuze
Termín příštího zasedání zastupitelstva je: 29.4.2019

V Břehově dne: 15.4.2019
Zapsal: Olga Benáková
Ověřovatelé zápisu: Blanka Šedivá ……………………………
Václav Ruso
Starosta: Josef Koupal
Podpis:

…………………………..

