Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Občov
ze dne 30. 11. 2018 – č. 2018/11/30
Přítomní zastupitelé: Doležal David, Kosán Jaroslav, Kosán Karel, MUDr. Mach Zbyněk,
Ing. Vlčková Jana, Volfová Marie, Žurek Štěpán
Omluveni:
---Místo konání:
sál restaurace v Občově
Přílohy zápisu:
Střednědobý rozpočtový výhled
Rozpočtové opatření č. 8/2018
Dotazy zastupitele MUDr. Zbyňka Macha ohledně realizace výstavby
kanalizace v obci Občov
Odpovědi pana Jaroslava Kosána na dotazy zastupitele MUDr. Zbyňka
Macha ohledně realizace výstavby kanalizace v obci Občov
_________________________________________________________________________

Starosta provedl zahájení s konstatováním, že zastupitelstvo je usnášeníschopné,
přítomno všech 7 ze 7 členů zastupitelstva a přivítal všechny přítomné zastupitele a občany.
Starosta přednesl program zasedání:

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení a schválení programu, návrh zapisovatele a ověřovatelů
Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
Schválení střednědobého rozpočtového výhledu
Rozpočtové opatření č. 8/2018
Různé
Závěr

1. Schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Přítomnými nebyl podán žádný další návrh do jednání obecního zastupitelstva, nebyly
vzneseny námitky proti navrženému programu, starosta dal hlasovat o návrhu
programu, zapisovateli panu Karlu Kosánovi a ověřovatelích paní Marii Vackové a panu
Davidu Doležalovi.
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
7
0
0
Zastupitelé schválili program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
usnesením č. 2018/11/30 - 1
2. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
Starosta provedl kontrolu usnesení ze zápisu z minulého zastupitelstva.
Z přijatých usnesení vyplývá, že nebyl zvolen kontrolní výbor pro nedostatečný počet
hlasů PRO. Proto to je nutné provést revokaci usnesení volbu novou.
Volba předsedy a členů kontrolního výboru
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Návrh usnesení:

Zastupitelé obce Občov volí předsedou kontrolního výboru
zastupitelku Ing. Janu Vlčkovou. Členy kontrolního výboru volí
zastupitele MUDr. Zbyňka Macha a zastupitele pana Karla Kosána.

Hlasová
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
ní
7
0
0
Zastupitelé schválili – zvolili předsedu a členy kontrolního výboru obce usnesením
č. 2018/11/30 – 2

3. Schválení střednědobého rozpočtového výhledu
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Občov schválili střednědobý rozpočtový výhled na
období 2019 – 2021
Hlasová
ní

PRO
6

PROTI
0

ZDRŽEL SE
1
MUDr. Mach

Zastupitelé schválili – zvolili střednědobý rozpočtový výhled na období 2019 – 2021
usnesením č. 2018/11/30 – 3

4. Rozpočtové opatření č. 8
Starosta seznámil přítomné s RO č. 8/2018
Zastupitelé berou na vědomí.

5. Různé
• Zastupitel MUDr. Zbyněk Mach předložil starostovi obce panu Jaroslavu Kosánovi
písemné dotazy ohledně realizace výstavby splaškové kanalizace a ČOV v obci Občov.
Starosta obce na dotazy zodpověděl ústně. Dotazy MUDr. Zbyňka Macha a odpovědi
pana Jaroslava Kosána jsou přílohou tohoto zápisu.
•

Dotaz občanů na možnosti změny dopravního značení v obci.

•

Oznámení o vrácení kontejneru na velkoobjemový odpad ke kontejnerům na tříděný
odpad v blízkosti autobusové zastávky Občov, u lesa

•

Dotaz paní Kubíčkové na možnost vyvážení splaškových odpadních vod z RD do ČOV
Občov

•

Oznámení o umístění nádoby na použité oleje v obci. Návrh na zjištění podmínek firmy
Rumpold pro umístění kontejneru na plasty.
6. Závěr – ukončení zasedání

Zapsal: Kosán Karel

Ověřili: Vacková Marie
Doležal David
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