Zápis z veřejné schůze obecního zastupitelstva
Místo a datum konání: Obecní úřad Týček 9.7. 2018 v 19 hodin
Přítomni: Antonín Dvořák, Zdeněk Hruška, Václav Vonásek, Jan Boubín,
Václava Fikarová, Václav Procházka
Omluven: Oldřich Benedikt
Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání a navrhl
na ověřovatele zápisu p. Dvořáka a p. Fikarovou /6-pro, 0-proti/.
Program:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Výzva vlastníkům vodovodů a kanalizací
3. Oprava střechy verandy u obchodu v obci
4. Kontrola - odbor životního prostředí - obecní les
5. Kontrola - krajská hygienická stanice - obecní vodovod
6. Oznámení o provedení kontroly
7. Přidělení čísla popisného
8. Rozpočtové opatření č.3
9. Volby do obecního zastupitelstva 2018
10. Různé a diskuse
1. Starosta obce seznámil přítomné se zápisem z minulého zasedání.
2. Obce byly upozorněny na vytváření finanční rezervy pro opravu
vodovodu a kanalizace. V příštím rozpočtu bude nutné vytvořit tuto
položku a dojde pravděpodobně ke zvýšení vodného.Toto nařízení
je z odboru dozoru a regulace vodárenství Ministerstva zemědělství.
3. Oprava střechy verandy u obchodu - rozpočet na opravu 28 465,- Kč
/6-pro, 0-proti/.
4. Uskutečnila se kontrola z odboru životního prostředí Rokycany na obecní
les.
5. Z krajské hygienické stanice proběhla kontrola na obecní vodovod a
rozbory vody.
6. Krajský úřad PK oznámil provedení kontroly na dotace za rok 2017.
7. Bylo přiděleno číslo popisné 118 - manželé Kovaříkovi.
8. Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 3 /6-pro,0-proti/.
9. Volby do obecního zastupitelstva 2018. Dne 23.7. 2018 se od 18 hodin
uskuteční na obecním úřadě setkání všech zájemců, kteří budou mít
zájem kandidovat do zastupitelstva v příštím volebním období.
10. Různé - příští veřejná schůze obecního zastupitelstva se uskuteční
dne 6.8. 2018 od 19 hodin na obecním úřadě v Týčku

- dne 22.9. 2018 se uskuteční v sále KD oslava k výročí
100 let vzniku republiky.

Usnesení:
7/1/2018 Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání
a ověřovatelem zápisu p. Dvořáka a p. Fikarovou.
7/2/2018 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet ve výši 28 465,- Kč
na opravu verandy u obchodu.
7/3/2018 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.3.
Zapsal: Vonásek
Ověřovatelé: Dvořák
Fikarová

Dne 9.7.2018
Zdeněk Hruška
starosta obce

Tento dokument byl zveřejněn též na úřední elektronické desce obce.

