
Zápis z XV|| (3 ,t-1l zastupite|stva obce konaného

dne 17. 5. 2021

Zasedáníbylo zahájeno v 18.30 hodin

Účast: Aleš Drahokoupil, lng. Luboš Minařík, Bc. Drahuše Kaplanová,Eva Urbanová,

František Hraba, Josef Loužil, Petr Somr

občané: dle prezenční listiny - K. Burešová, p. Volejníková, p. Šinfelt, p. Šinfeltová, p. Malá,

p. Chudobová, p. Volfová, p. Pavlíček

Program:

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele zápisu

3. Volba ověřovatelů zápisu

4. schváleníprogramu zasedánía doplnění pro8ramu o bod 6

5, Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje

6, Rozpočtové opatřeníč.2 pro rok2O27

7, Diskuse
8. Závěr

Hlasování: 0-0-0
Pro-Proti-Zdržel se

ad 1) Zahájenív ].8,30 hodin

ad 2) Volba zapisovatele - p. Drahuše Kaplanová

Zapisovatelka byla navržena a schvólena 7-0-0

ad 3} Ověřovatelé - p. Somr, p. Hraba

Ověřovatelé byli navrženi a schváleni 7-0-0

ad 4) Byl přečten program zasedání
Zastupitelé program zasedóníschvóliti a doptnili o nový bod, který bylzařazen pod

č.6 Rozpočtové opatřeníč.2 pro rok 2021 7,a-0

od 5/ 5mlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje

předmětem smlouvy je účelové poskytnutí investiční dotace z rozpoČtových ProstředkŮ
pardubického kraje na akci ,,Nákup techniky na údržbu zeleně v obci" max. V Částce 90.000,-

a 60% celkových nákladů.
IJsnesení: Zastupitelé tuto záležitost projednali a schválili. Starosta obce bYl Pověřen

k uzavření smlouvy, 7-0-0



ad 6) Rozpočtové opatření č.2 pro rok 2021
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtov,ým opatřením č.2l202L
Zastupitelé tuto zóležitost projednali a schválili.

Zapisovala: Bc. Drahuše Kaplanová

ověřovatel: petr somr

7-0-0

ad 7) Diskuse
oprava traktůrku na sekánítrávy a jeho dalšívyužití, oprava mostku a propustě za p. Volfovou
a na Trnové hrázi, chodník Benešovice, betonovánív parčíku pod lavičkami, zámková dlažba u

hospody, umístění nových truhlíků do parčíku na návsi, nefungující rozhlas v Žitě, obrubníky u
silnice v Žitě.

ad 8} Závěr
Starosta poděkoval přítomným a v 19.15 hodin zasedání ukončil.
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Starosta:

501

Vplěšeno 2 5. 05, 20tí Sejmuto


