ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Břehov konaného dne 22.7.2020
v prostorech obecního úřadu.
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod. Z celkového počtu 7 zastupitelů bylo přítomno 6 osob.
1 zastupitel byl omluven. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání.
Přítomní zastupitelé: Josef Koupal (starosta obce), Jiří Šimek (místostarosta), Josef Jírovec,
Václav Ruso, Blanka Šedivá, Zuzana Drábová
Hosté: 3
Předsedající: starosta obce Josef Koupal
Ověřovatelé zápisu: Blanka Šedivá, Václav Ruso
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, schválení popř. doplnění programu zasedání
Seznámení s hospodařením obce k 30.6.2020
Schválení rozpočtového opatření č. 2
Rozhodnutí o výběru dodavatele
Turnaj ve stolním tenise
Volby do krajského zastupitelstva 2020
Územní plán info
Závěr a diskuse

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. Hospodaření obce k 30.6.2020
Zastupitelstvo bylo seznámeno s hospodařením obce Břehov k 30.6.2020
Příloha č. 1

3. Rozpočtové opatření č. 2
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2, ve kterém se jedná o převedení daru SDH
v částce 30.000,Příloha č. 2
4. Rozhodnutí o výběru dodavatele
Schválení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k výběrovému řízení: Pořízení herních
prvků na dětské hřiště. Vítězem se stal František Smitka, jehož cena činí 518.788,- Kč bez
DPH.
Příloha č. 3
Hlasování: výše odměn
Pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení č.1- rozhodnutí o výběru
5. Turnaj v stolním tenise
Konání turnaje ve stolním tenise bude v sobotu 15.8.2020

6. Volby do krajského zastupitelstva
Zasupitelstvo bylo seznámeno s termínem voleb do krajského zastupitelstva, které se budou
konat ve dnech 2.-3. října . Starosta jmenuje zapisovatele do 22.8.2020
7. Územní plán
Seznámení s postupem územního plánu – informace poskytl p.Ing. Šimek

8. Závěr a diskuze
V diskuzi se projednávalo přestavění budovy obecního úřadu
Termín příštího zasedání zastupitelstva je: 16.9.2020
V Břehově dne: 22.7.2020
Zapsal: Zuzana Drábová
Ověřovatelé zápisu: Blanka Šedivá ……………………………
Václav Ruso
Starosta: Josef Koupal
Podpis:

…………………………..

