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č.7
Přitómni] Vz píezenčnilst na

oVěřovatelézáphU:Jósef F]ktus,lng ]ánakUčérová
zasedáni zá§tupiteBtva bylo svo ánó Ve smyslu zákona ó óbcich č, 123/2ooo sb,
zástuphéléiobčanébýliVestanovenémr€rminuinfolmovániojéhokonáni
Prezenc€ přitómný.h zastupitó ú tVóřipřiohu záp sU a § óh]edem na přitómnoi]ejednáni

2,
3,
4,
5,

7

Určeniověřóváté lj !ápisu, zap sovatele
schvá éniprog.amu

p@j€dnániúZemnistudie

Pro]ednáníiádu pohřebišrě

Pojštěnimá]étkuobce

1. záhájéní
zasedánizáhájil5tarost3obce

ns,V]adislaVLudVik,ktérýpřivitalVŠechnVpřilomné,

l.

Určeníověřovatelů a zapkovat€le
oVélovatelibyl Ulč€niJosefFiktusaln3]ánaKučerová,zapsovateleff
s.hvál.no

ng,Radka

Geňi příromňýml,

2, schválení progla mu i€dnání zo

5taloslá ób.e pledLožilk€ schVáleni pro8ram ]ednáníraslupite stva,
s.hváleňo všénipřítomnýňa,

3.

Přojéd nání územní studié
starósia obce iníoímoval zástupjtelsivo o úpíavěa finéni podobě úžeňni.hsiud i
ŠtépánoýceB 12 (přilóha 1) a B 5 (přiloha 2) stúdie B 12 s€ rozdě]la na 4 etap, prvniČán
nabyde účinnó5ti okamžitě, zbylé čásii búdou účinnéai zá někólk et
Vz.to na vědoňí všemi příloňnýňi.

4, Projednání řádu pohřébiště

starosrá obce přédložilzasrupitehtvu ke schvál€nióbecné závaznou Vyh ášku č, V2o19 Řád
Velejiého pohřébjštéobce ŠtěpánóVic€ {přiloha 3) po kontroe Krajským úřadem
Jihoč6kéhó kraje, kterýnahrazU]é púVodni Řád pohřébiště

sóv.l€no

viemi pntonnÝň,,

5. Rozpočét2020

starosta obcé přédlož]l návrh rorpo&u ná rók 2020 NáVrh rózpóčlu je koncipován jakó
VyrcVnaný, obshuF rozvojové plocramy óbce na .ok 2020 a pókrývá všechnY mandátórni
Výdaje. Vrámcl tohoto náVrhu bvli přhomní seznáméni sňávrhem rozpóčtu zŠa MŠ
Štépánovce včerně MŠZvíkov. Tento návrh bud€j€ště
projednán V€ finaňčnim výboru,
vzato n. vědomivšemi přítomnými.

6. Pojištění ma|etku obce
starosta obce iníormova| zastupltektvo o úžavřeni iové pojistné sm ouw č, 3072275513
L)U6 Po] ýovna, á !
pojiŠlěníodcD€ni, pójiitěni odpoVědnost ?a ÚiňU
vzato ná vědoňí všeni přítomnýni,

Členúffzastuptěktva byl kprojednáni piedložen plán lnventur k31,12,2019 a s]oženi
inventarDáčni.h kofr sí (přiloha 5), zahájení nvéntur je plánovánó 1312 2o19 a ukončeni
20,1,2020,
§chvá l.no všemi přítóm

ný m

i.

3, Rúrné

starosta obce V bodě rúžnéinformovál záltupitelstvo o koláudaci čistlókv, sm ouvě na
výměn! pozemků pod plánóVanou obecnikomun]kaci, ÝVřrováni stavebniho povoleni pío
plánovaný pie.hód na sini.iprunirřidV (Třeboňská ulice), o vvúáoVánidotace p.o
J€dnotku
sbórL] dobrovolných hasči d e smloula/ č, sDo/oE2ll19a4l19, spuštěni nových Webových
íránek obc€ a daším děni Vobci (prov€d€né deratizac, změné unGtěii popeln]. ná
hřbitové, kÝalitě pitné vody Vobé.nifi Vodovodu, plánovanéň ošetřeni stíomkúna
Na závěr siaroná obce poděkovái Všem čIeíúmrastupitéstva i přítomným občanúó žá
účastna zasedáni žastupitestva
plánované ná sobotu 30.11.2019.
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