
Obec Bačkov
Bačkov 38,582 91 Světlánad Sázavou

tčo: ooslglll

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov

Přítomnízastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, KarelJosef, Novotný LuboŠ,

Korelová Alena, Vlášek Jan, Dobrý Aleš

Omluven:

Přítomní občané: dle prezenční listiny

Den konán í:7 . 2, 2O2O v zasedací místnosti OÚ gačkov č.p. 38

Začátek jednání: 19:30 hodin

Konec jednání: 2L:45 hodin

Program jednání :1. Zahájení

2. Schválení programu jednání zasedání

3. Rozpočtové opatření č. Ll

4. lnventarizační zpráva za rok2OL9

5.Zpráva finančního a kontrolního výboru

6. Návrh rozpočtu na rok 2020

7. Dohody o provedení práce zastupitelů

8. oW 2020

9. Diskuze

70.Závér

Tel: +420 606 050 043

E-mail: ou,backoV@tiscali.cz

Web: http://www,backov,cz
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Obec Bačkov
Bačkov 38,582 91 Světlánad Sázavou ICO:00579777

L Zahájení

Veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou panem FrantiŠkem Bártou.
Po přivítání všech přítomných a seznámení s programem zasedání zastupitelstva starosta
konstatuje, že je přítomno 7 zastupitelů a proto je zastupitelstvo usnáŠení schopné.

Zapisovatelem zápisu ze zasedání byl navržen přítomný pan Josef Karel.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: paníAlena Korelová a paní Libuše Dočkalová.
Jmenovaní s navržením souhlasili.
Hlasování: pro 7 , proti 0, zdržel se hlasování 0
1.1,. Program jednání

Starosta seznámil přítomné s navrženým programem jednání ZO a dal o něm hlasovat.
Hlasování: pro7, proti 0, zdržel se hlasování 0

lJsnesení č.1/2020: ZO schválilo program jednání veřejného zasedání.

2. Rozpočtové opatření č. 11

ZO bylo předloženo rozpočtové opatřeníč. 11v listinné podobě.

IJsneseníč.2/2020: ZO bere na vědomíschválené rozpočtové opatřeníč. 11

3. lnventarizační zpráva za rok2Ot9
ZO byla předložena inventarizační zpráva za rok 20].9

lJsnesení č.3/2020: Zastupitelstvo Obce Bačkov bere na vědomí inventarizační zprávu za

rok 2019

4. Zpráva finančního a kontrolního výboru

ZO byly předloženy zprávy kontrolního a finančního výboru.

IJsnesení č.4/2020: Zastupitelstvo Obce Bačkov bere na vědomí zprávy kontrolního a
finančního výboru.

5. Návrh rozpočtu na rok 2020

ZO je předložen návrh rozpočtu na rok 2020.

Návrh bude vyvěšen na úřední a elektronické úřednídesce obce Bačkov do jeho schválení.
Tedy od 7 . 2, 2O2O do konání následujícího zastupitelstva, plánovaného na 6. 3. 2O2O.

6. Dohody o provedení práce zastupitelů

Z důvodu zajištění bezproblémového chodu obce je zapotřebí schválit dohody o

provedení práce některých zastupitelů a to pana Josefa Karla, který zajišťuje údržbu

veřejných prostranství, údržbu kulturního domu, kanalizace, vodovodu ve všech směrech

a zabezpečení kulturních akcí pořádaných obcí Bačkov. Dále pana Luboše Novotného,

který zabezpečuje kompletníchod vodovodu a zajišťuje odborné práce na nemovitostech

ve vlastnictvíobce a podílíse na zabezpečení kulturních akcí obce. V neposlední řadě paní

Alena Korelová, Jan Vlášek, Aleš Dobrý a Libuše Dočkalová, kteří zabezpečují údržbu

Tel: +420 606 050 043

E-mail: ou.backov@tiscaIi.cz
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Obec Bačkov
Bačkov 38,582 91 Světlánad Sázavou |CO: 005'79'7'7'7

autobusových zastávek - čekáren, pomníků a podílí se na zabezpečení kulturních akcí

pořádaných obcí Bačkov a údržby veřejných prostranství obce Bačkov.

Hlasování: pro 7 , proti 0, zdržel se hlasování 0
lJsnesení č.5/2020: ZO schválilo uzavření dohod o provedení práce výše uvedeným
zastupitelům na uvedené druhy činností s platností od 8.2.2020 do 31.12 ,2O2O.

7. ow2o2o
ZO projednalo poskytnutí dotace OVV 2020 a shodlo se na projektovém záměru - Obnova

veřejného prostranství obce Bačkov, který upraví prostory nad místním koupalištěm.

Hlasování: pro7, proti0, zdržel se hlasování0
IJsnesení č.6/2020: ZO Bačkov schválilo Projektový zámér OW 2020 - Obnova veřejného
prostranství obce Bačkov,

8. Diskuze

Do diskuze se nikdo nepřihlásil

9. Laver

Starosta ukončil zasedání, poděkoval všem přítomným za průběh jednání a následující řádné
zasedání Zo bylo předběžně stanoveno na pátek 6.3,2o2o od 19:30 hod.

Zasedání ZO bylo ukončeno ve 2].: 45 hodin

ověřovatelé:
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Alena korelová

Zápis vyhotoven dne: I0.2.2O2O

Aleš Dobrý

Tel: +420 606 050 043

E-mail: ou.backov@tiscali.cz

Web: http://wWW.backov,cZ

Vyvěšeno: I2.2,202O

Sejmuto:


