
Obec Bačkov
Baěkov 38,582 91 Světlánad Sázavou

lčo: ooslglll

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov

Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Joseí Novotný Luboš,

Korelová Alena, Vlášek Jan, Dobrý Aleš

Omluven:

Přítomní občané: dle prezenční listiny

Den konán í: 4, 12. 2O2O v zasedací místnosti OÚ gačkov č.p. 38

ZaČátek jednánÍ: 19:00 hodin

Konec jednání: 20:05 hodin

Program jednání : t,Zahájení

2. Schválení programu jednání zasedání

3. Rozpočtové opatřen í č. 5,6,7 ,8

4. Rozpočtové provizorium 2021-

5. Plán lnventur 2020

6. složení lnventarizační komise

7. Diskuze

8.Závér

1. Zahájení

Veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou panem Františkem Bártou.
Po přivítánívšech přítomných a seznámení s programem zasedání zastupitelstva starosta
konstatuje, že je přítomno 7 zastupitelů a proto je zastupitelstvo usnášení schopné.
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Obec Bačkov
Bačkov 38, 582 9l Světlánad Sázavou ICO:00579777

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: pro7, proti 0, zdržel se hlasování0
lJsnesení č.19/2020: ZO schválilo ověřovatele zápisu ze zasedání ZO a to paní Alenu

Korelovou a pana Aleše Dobrého.

1,1, Program jednání

Starosta seznámil přítomné s navrženým programem jednáníZO a dal o něm hlasovat.
Hlasování: pro7, proti 0, zdržel se hlasování 0
lJsnesení č.20/2020: ZO schválilo program jednání veřejného zasedání.

2. Rozpočtové opatření č.5,6,7,8

ZO bylo předloženo rozpočtové opatření č, 5,6,7,8 v listinné podobě.

lJsnesení č.27/2020: ZO bere na vědomí schválené rozpočtové opatření č.5,6,7 ,8

3. Rozpočtové provizorium 2021

ZObyl předložen návrh rozpočtového provizoria na rok 2021

Hlasování: pro7, proti 0, zdržel se hlasování0
IJsnesení č.22/2O20: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové provizorium

na rok 2O2L, vyvěšené na úřední desce a elektronické úřední desce od 3. L2. 2O2O do

doby schválenírozpočtu na rok 202l.

4. Plán lnventur 2020

ZO byl předložen plán lnventur na rok 2O2O,

Hlasování: pro7, proti 0, zdržel se hlasování0
IJsnesení č.23/2020: Zastupitelstvo Obce Bačkov schvaluje plán inventur na rok 2020

5. složení lnventarizační komise

ZO bylo předloženo složení lnventarizační komise.

Hlasování: pro7, proti 0, zdržel se hlasování0
lJsnesení č.24/2020: Zastupitelstvo Obce Bačkov schvaluje složení lnventarizační komise

6. Diskuze

Do diskuze se nikdo nepřihlásil

7,Závěr

Starosta ukončil zasedání, poděkoval všem přítomným za průběh jednánía následující řádné
zasedáníZo bylo předběžně stanoveno na pátek L2.2.2o2I od 19:00 hod.
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Obec Bačkov
Bačkov 38, 582 9l Světlá nad Siázavou íčo:00579771

ZasedáníZO bylo ukončeno ve 20:05 hodin

Alena korelová

Zápis vyhotoven dne:8. t2.2020
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