
Obec Bačkov
Baěkov 38, 582 91 Světlá nad Sázavou

tča: oaslgtll

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov

Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, KarelJosef, Novotný Luboš,

Korelová Alena, Vlášek Jan

Omluven: Dobný Aleš

Přítomní občané: dle prezenční listiny

Den konán í: 2a.9.2019 v zasedací rnístnosti OÚ Bačkov č.p. 38

Začátek jednání: 20:00 hodin

Konec jednání: 27:aa hodin

Program jednání *. Zahájení

2. Schválení programu jednání zasedání

3. Rozpočtové opatření č. 6,7,8

4. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2a23

5. Zateplení stropu KD + dokončovací práce

6. Žádost o koupi pozemku p,č.538/2

7. Žádost o koupi části pozemku p.č. 8211,4

8, Diskuze

9,Závér

1. 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 6 zastupitelŮ a proto je zastupitelstvo usnášení schopné.

Zapisovatelem záp|su ze zasedání byl navržen přítomný pan Josef Karel.
Ověřovateli záplsu byli navrženi: paní Alena Korelová a paní Libuše Dočkalová.
Jmenovaní s navržením souhlasili.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0

Tel: +420 606 050 043

E-mail: ou.backov@tiscali.cž

Web: http:,//www,backov.cz



Obec Bačkov
Bačkov38, 582 91 Světlánad Sázavou IČO 00579,77,7

IJsnesení č,27/2019: ZO schválilo ověřovatele zápisu ze zasedání 7a a to paní Alenu

Korelovou a paní Libuši Dočkalovou.

1.1. Program jednání

Starosta seznámil přítomné § navrženým programem jednání ZO a dal o něm hlasovat.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č.28/2O79: Z0 schválilo program jednání veřejného zasedání.

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

tJsnesení č.29/2019: ZO bere na vědomí schválené rozpočtové opatření č.6,7,8

3. Návrh Střednědobého uíhledu rozpočtu 2020-2023

ZO byl předložen Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2a2O a 2023.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 0

lJsnesení ě,30/2a§: Zastupitelstvo Obce Bačkov schválilo Návrh Střednědobého výhledu

rozpočtu na rok 7a20-70?3

4. Zateplenístropu KD + dokončovacípráce
Zateplení stropu kulturního domu proběhne začátkem měsíce listopadu. Dokončovací
práce v interiéru KD budou provedeny v zimních měsících. Prkna na půdní lávku zajistí pan

Aleš Dobný.

S. Žádost o koupipozemku p.č. 538/2

Byla podána žádost o koupipozemku panem Františkem Vláškem. Jedná se parcelu

p.č. 538/7 ve vlastniďví obce Bačkov. Jedná. se o zpevněnou komunikaci vedoucí k jeho

domu.

tlsnesení č,31/2a79:Zastupitelstvo Obce Bačkov dává na vědomí záměr prodeje pozemku

p.č. 538/2 v k.ú. Bačkov za cenu 50 kč/m2.

S. Žádost o koupičásti pozemku p.č. 8UL4
Pan Miroslav Kovařík podalžádost o koupičástipozemku p.č, 82/L4 na uýstavbu rodinného

domu. Jedná se o plochu před dětským hřištěm, plocha navazuje na jeho pozemek, kde

chová koně. V místě zamýšlené uýstavby RD vede kanalizační potrubí včetně kontrolní šachty

od kulturního domu. Pan Kovařík zároveň přednesl možnost přeložení potrubí- na svoje

náklady. Na svoje náklady by zajistil GP a kupní smlouvu. Zastupitelstvo se záměrem souhlasí

za podmínek, které budou v případě prodeje zane§eny v kupní smlouvě - podmínka rnýstavby

RD, přeložení kanalizačního vedení apd.
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Obec Bačkov
Bačkov 38, 58Z 9l Světlá nad Sázavou Ičo:00579777

Usnesení č.32/2019: Zastupitelstvo Obce Bačkov dává na vědomí záměr prodeje části

pozemku p.č.82174 v k.ú. Bačkov za cenu 100 kč/m2.

7. Diskuze

Do diskuze se nikdo nepřihlásil

].5. Závěr

Starosta ukončil za§edání, poděkoval všem přítomným a následující řádné zasedání ZO bylo
předběŽně stanoveno na pátek 3.L. L2.2019 od 19:30 hod.

ZasedáníZO bylo ukončeno ve 22:00 hodin

,"l 4íI -,í_ll., L.-, lJ, l
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František Bárta - starosta

ověřovatelé:

Alena korelová Libuše Dočkalová

Zápis vyhotoven dne : 25.9, 2019
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Vyvěšeno: 25.9.2019

Sejrnuto:


