Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Občov
ze dne 21. 12. 2018 – č. 2018/12/21
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:
---____________________________________________________________________________________

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. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
2. Schválení rozpočtu obce na rok 2019
3. Dodatek smlouvy s firmou Rumpold
4. Nabídky dodavatelů
5. Inventarizace za rok 2018
6. Různé
7. Závěr
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 Volfové a panu Davidu Doležalovi.
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
7
0
0
Zastupitelé schválili program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu
usnesením č. 2018/12/21 - 1
1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
Starosta provedl kontrolu usnesení ze zápisu z minulého zastupitelstva.
Zastupiteli MUDr. Machovi byly předloženy písemné odpovědi na jeho dotazy ohledně výstavby a
realizace ČOV a splaškové kanalizace.
Starosta obce reagoval na návrhy předložené na minulém zasedání zastupitelstva
ohledně pořízení
kontejneru na plastový odpad, vyvážení splašků z domácností do ČOV a ohledně změny dopravního značení a
měření rychlosti. Zároveň zastupitele a občany
seznámil s cenovými nabídkami dodavatelů odpadních kontejnerů a dopravního značení.
2. Schválení rozpočtu obce na rok 2019
Zastupitel MUDr. Mach připomínkoval některé položky návrhu rozpočtu a u některých žádal podrobné
rozpoložkování.
Na základě diskuse zastupitelů byla z důvodu nečerpání v minulých letech z rozpočtového návrhu
vyjmuta položka č. 5512/5163 z paragrafu 551- Požární ochrana.
Návrh usnesení: Zastupitelé schválili rozpočet obce Občov na rok 2019 v paragrafovém znění jako
schodkový a schodek bude kryt zůstatkem z roku 2018
Hlasován
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
í
0
5
2
MUDr. Mach
Ing. Vlčková
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Zastupitelé schválili rozpočet obce Občov na rok 2019 v paragrafovém znění jako schodkový a schodek
bude kryt zůstatkem z roku 2018 usnesením č. 2018/12/21 – 2
3. Dodatek smlouvy s firmou Rumpold
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem dodatku č. 11 smlouvy na svoz TKO pro rok 2019 s firmou
Rumpold.
Návrh usnesení: Zastupitelé obce schválili dodatek č. 11 smlouvy s firmou Rumpold
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
7
0
0
Zastupitelé schválili dodatek č. 11 smlouvy s firmou Rumpold
usnesením č. 2018/12/21 – 3
4. Nabídky dodavatelů
Starosta obce seznámil přítomné s návrhy nabídek dodavatelů na dodání odpadních
kontejnerů a
dopravního značení.
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Občov schválili objednání a umístění 4 ks kontejnerů na plastový
odpad od firmy Rumpold v obci
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
7
0
0
Zastupitelé schválili objednání a umístění 4 ks kontejnerů na plastový odpad od firmy Rumpold v obci
usnesením č. 2018/12/21 - 4

5. Inventarizace
Starosta vydal příkaz k provedení inventarizace.
Inventarizační komise bude pracovat ve složení:
Předseda:
Ing. Vlčková Jana
Člen:
MUDr. Mach Zbyněk
Člen:
Kosán Karel
6. Různé
• Dotaz občanů obce na způsob placení poplatku za likvidaci komunálního odpadu.
•

Návrh na změnu umístění kontejnerů na odpady u odbočky z hlavní silnice u
„Občov, u lesa“ z důvodu větší přehlednosti v křižovatce.

autobusové zastávky

7. Závěr – ukončení zasedání
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce na zasedání obecního zastupitelstva obce Občov dne 21.12.
2018 schválilo usnesení č. 2018/12/21-1 až č. 2018/12/21-4.
Hlasová
ní

PRO
5

PROTI
0

ZDRŽEL SE
2
MUDr.Mach
Ing. Vlčková

Zapsal: Kosán Karel

Ověřili: Volfová Marie
Doležal David
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