ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Břehov konaného dne 9.9.2020
v prostorech obecního úřadu.
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod. Z celkového počtu 7 zastupitelů bylo přítomno 5 osob.
Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání.
Přítomní zastupitelé: Josef Koupal (starosta obce), Jiří Šimek (místostarosta), Josef Jírovec,
Václav Ruso, , Zuzana Drábová
Hosté: 2
Předsedající: starosta obce Josef Koupal
Ověřovatelé zápisu: Jiří Šimek, Václav Ruso
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, schválení popř. doplnění programu zasedání
Seznámení s hospodařením obce k 31.8.2020
Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 3/2020
Volby do krajského zastupitelstva
Informace územní plán
Kontejner na nebezpečný odpad
Znak a vlajka obce
Příspěvek na provozování Linky bezpečí
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: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen tak, jak je uvedeno shora.
2. Hospodaření obce k 31.8.2020
Zastupitelstvo bylo seznámeno s hospodařením obce Břehov k 31.8.2020
Příloha č. 1
3. Rozpočtové opatření č. 3
Starosta obce p. Koupal seznámil přítomné zastupitele se schváleným rozpočtovým
opatřením č. 3/2020, které schválil 26.8.2020 .
Příloha č. 2

4. Volby do krajských zastupitelstev konané 2.-3.10.2020
Složení volební komise :
Zapisovatel : Kačerová Lucie
7.9.2020 starosta obce jmenoval do komise zbývající členy :
Střihavková Kateřina
Mühlsteinová Martina
Benáková Daniela
Dne 8.9.2020 se konalo 1. zasedání volební komise kde se losoval předseda volební komise.
Tím je Martina Mühlsteinová
5. Usnesení z veřejného projednání návrhu územního plánu – vyhodnocení
- Bude projednáno na dalším veřejném zasedání zastupitelstva
6. Kontejner na velkoobjemový a nebezpečný odpad
Kontejner na objemný a nebezpečný odpad bude přistaven ve dnech 16.-19.10.2020
7. Znak a vlajka obce
Zastupitelstvu byl předložen návrh na vypracování znaku a vlajky obce
Hlasování: vypracování návrhu
Pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato opatření č.1 : vypracování návrhu
8. Žádost o příspěvek
Byla předložena žádost o příspěvek 2 tisíce korun na provozování linky bezpečí
Hlasování: vypracování návrhu
Pro: 0 proti: 5
zdržel se: 0
Přijato opatření č.2 : obec nebude příspěvek poskytovat
9. Závěr a diskuze
V diskuzi se projednávalo přestavění budovy obecního úřadu
Termín příštího zasedání zastupitelstva je: 23.9.2020
V Břehově dne: 9.9.2020
Zapsal: Zuzana Drábová
Ověřovatelé zápisu: Jiří Šimek ……………………………
Václav Ruso
Starosta: Josef Koupal
Podpis:

…………………………..

