
Zápis
z 16. zasedání zastupitelstva obce Vanov dne 17. 5. 2021

                                                                                                                                                                                                 

Přítomni: členové zastupitelstva obce: 
Ludmila Ťápalová, Daniela Salusová, Václav Pittauer, Jaroslav Rod, Jiří Šimek, Stanislava Chromá, Roman Michl

1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZO - konstatování, zda je ZO schopno se usnášet
Starostka přivítala přítomné zastupitele, oznámila, že je přítomno 7 členů zastupitelstva obce, ZO je schopno se  
usnášet.

2) Schválení programu
Program jednání:
   1)  Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZO
   2)  Schválení programu
   3)  Jmenování ověřovatelů zápisu (dva členové ZO)
   4)  Informace o ověření zápisu z minulého zasedání ZO
   5)  Projednání výroční zprávy za rok 2020 podle §18 zákona č. 106/1999 Sb.
   6)  Informace o plnění rozpočtu, rozpočtové opatření 01/2021
   7)  Rozprava
   8)  Souhrn přijatých usnesení
   9)  Závěr

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

3) Jmenování ověřovatelů zápisu (dva členové)
Starostka obce jmenovala za ověřovatele zápisu Jiřího Šimka a Jaroslava Roda

4) Informace o ověření zápisu z minulého zasedání ZO
Místostarostka  informovala,  že  zápis  z  předchozího  zasedání  ZO byl  ověřovateli  zápisu,  Romanem Michlem a 
Stanislavou Chromou ověřen bez připomínek.

5) Projednání výroční zprávy za rok 2020 podle §18 zákona č. 106/1999 Sb.
Starostka  obce  předložila  zprávu  o  vyřizování  stížností za  rok  2020  a  výroční  zprávu  za  rok  2020  dle  zák.  č.  
106/1999 Sb., v platném znění. V uplynulém roce nebyla doručena žádná žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. V roce 
2020 nebyla doručena ani podána žádná stížnost vůči obci či obecnímu úřadu. Obě zprávy budou v souladu se zá -
konem řádně vyvěšeny.

6) Rozpočtové opatření 1/2021
Předkladatel: Ludmila Ťápalová - starostka obce
Starostka obce předložila výpis z účetnictví obce s aktuálním plněním rozpočtu a provedená rozpočtová opatření k  
10. 5. 2021. Seznámila zastupitele obce s provedenými opatřeními ve vztahu k rozpočtu obce. Rozpočtové opatření  
řeší opravy financování v rámci schváleného rozpočtu. Přehled všech RO je uveden v příloze, souhrn RO bude  
zveřejněn na úřední desce. 
Usnesení: ZO 46/16/2021
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedená rozpočtová opatření spadající do kompetence starosty obce.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje provedení rozpočtových opatření v rozsahu dle předloženého soupisu s okamžitou 
platností a pověřuje starostku obce zveřejněním přijatých rozpočtových opatření na úřední desce.
Hlasování: 7 pro, 0 pro, 0 se zdrželo



7) Rozprava
Bez rozpravy

8)  Souhrn přijatých usnesení
Bez rozpravy.

9) Závěr
Starostka poděkovala všem přítomným zastupitelům za účast.

Zapsala: Daniela Salusová

Konec: 19:52 hod.

Předáno k podpisům: 20.května 2021

Jiří Šimek, v.r.
ověřovatel

Jaroslav Rod, v.r.
ověřovatel

Ludmila Ťápalová, v.r.
starostka obce

Daniela Salusová, v.r.
místostarostka obce

Pro účely zveřejnění upraveno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o  
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a zákonem o zpracování osobních údajů. 


