
Obec Bačkov
Bačkov 38, 582 91 Světlá nad Si{zavou

lčo: aaslglll

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov

Přítomní zastupitelé: Bárta František, Korelová Alena, Novotný Luboš, Libuše Dočkalová

Omluveni: Josef Karel 5

Přítomní občané: dle prezenční listiny

Den konán í: 2.3.2018 v zasedací místnosti OÚ gačkov č.p. 38

ZaČátekjednán Íl 20:00 hodin

Konec jednání: 21:00 hodin

Program jednání : 7. Zahájení

2. Návrh rozpočtu 2018

3. Příprava staveniště,,Rybník v parku"

4. Úprava prostor před p.č.9/2t

5. Diskuze

6.Závér

L. Zaháiení
Veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou panem Františkem Bártou.
Po přivítání všech přítomných a seznámení s programem zasedání zastupitelstva starosta
konstatuje, že jsou přítomni 4 zastupitelé z 5, zastupitelstvo je usnášení schopné.

Zapisovatelem zápisu ze zasedání byl navržen přítomný pan Luboš Novotný.
Ověřovatelizápisu byli navrženi: paní Libuše Dočkalová a paníAlena Korelová.
Jmenovaní s navržením souhlasili,
Hlasování: pro 4, proti O, zdržel se hlasování 0

1.1. Program jednání
Starosta seznámil přítomné s programem jednání a vyzval k návrhům doplňujících bodů.

1.2. Doplňující body:0
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Bačkov 38, 58291 Světlá nad Sázavou ICO:00579777

2, Návrh rozpočtu 20].8

Návrh rozpočtu na rok 2018 je sestaven jako přebytkový.

Starosta předkládá ZO ke schválení návrh rozpočtu na rok 2018
Hlasování: pro 4, proti O, zdržel se hlasování 0
Usnesení č.1/2078: ZO schválilo rozpočet obce Bačkov na rok 20].8, zveřejněný na úřední
desce a elektronické úřednídesce obce Bačkov od22,1. 2018 do 2.3.2018.

3. Příprava staveniště ,,rybník v parku"
Ve druhé polovině měsíce března dojde k předání staveniště rybníka v parku, Prozatím
proběh|o vyřezání náletových dřevin a proběhne následné kácení. Předpokládaný termín
přípravných prací je do konce měsíce března. Vytěžená dřevní hmota bude prodánazatržní
cenu.

+. Úprava prostor před p.č.9/21
Okolo zakoupené nemovitosti je třeba provézt údržbu prostranství. V místě se nacházejí
náletové dřeviny, které je třeba odstranit a připravit místo na možnou navážku zeminy
z probíhající rekonstrukce parku, Do konce měsíce dubna proběhne první setkání
s projektantem ohledně projektového záměru.

5. Diskuze

Članry do novin.

Školení Jpo.

Stav prostor Náves.

Rozbory vody.

Vypouštění odpadních vod.

Dokončovací práce v KD.

Následující ZO je předběžně stanoveno na L3. 4,2018 ve 20:00 hod.
Zasedání ZO bylo ukončeno ve 2].:00 hod.

Alena korelováLibuše Ďočkalová
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