Obec Nestrašovice
Zastupitelstvo obce Nestrašovice
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Nestrašovice, konaného dne 5.2.2021, od 19:00 hodin.
Čj. 2102
1,Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Nestrašovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 19.00 hodin starostou obce Pavlem Krotkým, („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Nestrašovice zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 28.1.2021 do 5.2.2021
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 5 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
2,Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
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Zahájení
Schválení programu
Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zvolení ověřovatelů zápisu
Finanční prostředky
Došlá, vydaná pošta
Došlé, vydané faktury
Informace o rozpočtovém opatření č.1
Odpady-výše poplatku za svoz TKO
Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nestrašovice schvaluje program jednání
Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Usnesení č. 1/2102/21 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

3,Kontrola zápisu z minulého zasedání
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu k vyjádření k minulému zápisu – bez námitek.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

4,Zvolení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Kamila Vachalovského a Stanislavu
Brucknerovou a zapisovatelem Petru Krotkou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nestrašovice určuje ověřovateli zápisu Kamila Vachalovského a
Stanislavu Brucknerovoua zapisovatelem Petru Krotkou.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Usnesení č. 2/2102/21 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

5,Finanční prostředky
Předsedající seznámil přítomné se stavem finančních prostředků obce
KB 2.381.154,77Kč
ČNB 13.424,80Kč
hotovost ve výši 12.010Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
6,Došlá, vydaná pošta
Předsedající seznámil přítomné s došlou a vydanou poštou.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
7,Došlé, vydané faktury
Předsedající seznámil přítomné s fakturami k proplacení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nestrašovice schvaluje proplacení faktur.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Usnesení č. 3/2102/21 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

8, Informace o rozpočtovém opatření č.1
Předsedající seznámil přítomné zastupitele s Rozpočtovým opatřením č.1
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

9, Odpady-výše poplatku za svoz TKO
Předsedající seznámil přítomné zastupitele se změnou přílohy TKO
- Částka za odpady zůstává i pro tento rok stejná 450Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

10, Diskuse
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20.00 hodin. Termín příštího zasedání
zastupitelstva je v pátek 5. Března 2021
Přílohy zápisu:
Prezenční listina
Příloha č.1 Obecně závazné vyhlášky obce Nestrašovice č.3/2019
Zápis byl vyhotoven dne: 13.2.2021
Zapisovatel: Petra Krotká
Ověřovatelé: Kamil Vachalovský…..……………………………...dne: 14.2.2021
Stanislava Brucknerová..……………………..…… dne: 14.2.2021
Starosta:

Pavel Krotký…………………………………….

dne: 14.2.2021

