
Obec Bačkov
Bačkov 38, 582 91 Světlá nad Siázavou

tčo: ooslglll

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov

Přítomní zastupitelé: Bárta František, Kore|ová Alena, Novotný Luboš, Libuše Dočkalová,

Josef Karel

Omluveni:

Zapisovatel: Josef Karel

ověřovatelé: Libuše Dočkalová a Alena korelová

Přítomní občané: dle prezenční listiny

Den konání:9.7.2018 v zasedací místnosti OÚ Bačkov č.p. 38

ZaČátek jednánÍ: 20:00 hodin

Konec jednání: 2l:t5 hodin

Program jednání: 1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu jednání zastupitelstva

4. Kontrola usnesení ZO z 28. 5. 2018

2. Stanovení pgčtu členů zastupitelstva obce Bačkov

3. Bačkovská Lávka 2018

4. Rozpočtové opatření č. t,2

5. Nabídka úvěru od KB

6. Diskuze

l. Laver
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Obec Bačkov
Bačkov 38, 582 9l Světlánad Sázavou |CO:00579777

L. Zahájení
Veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou panem Františkem Bártou
ve 20 hodin. Po přívítání všech přítomných starosta kon§tatuje, že je přítomno 5
zastupitelé z 5, zastupitelstvo je usnášení schopné.
Jako zapisovatele ze zasedání starosta pověřuje přítomného pana Josefa Karla.
Pan Karel s pověřením zapisovatele souhlasí.

2. Určení ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO jsou navrženi paní Libuše Dočkalová a paní

Alena Korelová, obě jmenované s návrhem souhlasí.

Hlasování: pro 5, proti0, zdržel se hlasování0
Ilsnesení č.72/2O18: ŽO schválilo jako ověřovatele zápisu paní Libuši Dočkalovou a
paní Alenu Korelovou.

3, Program jednání

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

3.1_. Doplňující body: 0

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č.73/2O18: ZO schválilo program jednání ZO

4. Kontrola usnesení Z0 z28.5. 2018

Starosta provedl kontrolu usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 28.5.2018
a sděluje, že všechny usnesení a ujednání ZO by}y splněny.

5. Nabídka úvěru od KB

Z dŮvodu zajištění dofinancování akce ,,Rekonstrukce rybníka v zámeckém parku" byl
poptán Úvěr. NejvýrroairělSi nabídku předložila komerční banka a.s. Starosta předložil
nabídku ke sh]édnutí a dává hlasovat o přijetí úvěru na dofinancování uvedené
investíční akce.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č.14/2018: ZO schválilo přijetí úvěru ve výši 600 000,- Kč od Komerční banky
a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07. Schvaluje podmínky úvěru
a pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o úvěru.
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6, Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Bačkov

ZO se jednohlasně shodlo na výši členů budoucího zastupitelstva, proto dává starosta
hlasovat o složení zastupitelstva v počtu sedm (7.}

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č.75/2078: ZO stanovilo, že pro volební období zot9 - 2022 bude do
zastupitelstva obce Bačkov voleno celkem sedm (7.) členů zastupitelstva.

Bačkovská Lávka 2018 i

Další ročník Bačkovské lávky se uskuteční v sobotu 2t.7.2OL8 od 14. Hodin
Občerstvení, atrakce, ceny jsou připraveny a pojede se dle modelu z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 1,2
ZO byl předložen návrh rozpočtového opatřen í č. t a 2 v listinné podobě.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se hlasování 0

Usnesení č.76/207S: ZO Bačkov schválilo rozpočtové opatření č. t. a 2.

9, Diskuze

Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

t0.Závér

Starosta poděkoval přítomným za účast, jednání a stanovuje následující zasedání
zastupitelstva na den 27.8. od 20. hodin. Zasedání bylo ukončeno ve 23,:!5.

ověřovatelé:

Alena korelová
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Libuše Dočkalová
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