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Veřejn é zasedán í zastupitelstva obce Sluštice konané d ne:

zÁpls a usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sluštice konaného dne 22. července 2020 v budově Obecního
úřadu sluštice.

Zaéátekzasedání: 19:00hodin
Přítomni: Jaroslav Pavlíček,Michal Devín, Hana Sommerová, Kateřina Bártlová, Veronika Drsková
Omluveni: Marek Hujer, Václav Sommer
Hosté: 0

Zasedání zastupitelstva zahé4il předsedající Michal Devín místostarosta obce. Po zahájení prohlásil,

že zastupitelstvo bylo svoláno v souladu se zákonem. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviění většina členŮ
zastupitelstva a tím je zastupitelstvo usnášeníschopné. K minulému zápisu nebyly vzneseny žádnénámitky.

Předsedající dále navrhl urěit ověřovateli zápisu Hanu Sommerovou a Kateřinu Bártlovou, zapisovatelem

Michala Devína.

Předsedající seznámil přítomnés návrhem programu v souladu
zastupitelstva a v souladu s informacizveřejněnou na úřednídesce.

s

pozvánkou předanou ělenŮm

1) Hlasování o programu veřejného zasedání, schválení ověřovate|e zápisu:

t,
2,
3.

Úvod

Projednání nájemnísmlouvy na bytové prostory v č.p. 49
Projednání dodatku k nájemní smlouvě na nebytové prostory v č.p. 49

Zastupitelstvo obce S!uštice
Schvaluje program veřejného zasedánía schva|uje ověřovatele a zapisovatele zápisu,
Výsledek hlasování:
Pro

-

5, Proti

-

0, Zdrželo se

-

0

Usnesení é. 67 12020 bylo schváleno.
2) Projednání nájemní

smlouvy na bytové prostory v č.p.49

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sluštice
schvatuje nájemní smlouvu na bytové prostory v č.p. 49
podpisem.
Výsledek hlasování:
Pro

-

5, Proti

-

0, Zdrželo se

-

0

Usnesení ě. 68/2020 bylo schváleno.

,I

a pověřuje starostu jejím
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Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sluštice konané dne:
.3)

Projednání dodatku k nájemní smlouvě na nebytové prostory v č.p. 49

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sluštice
Schvaluje dodatek k nájemní smlouvě s
starostu jeho pod pisem.

na nebytové prostory v č.p. 49 a pověřuje

Výsledek hlasování:
Pro

-

5,

Proti- 0,Zdželo se -

0

Usnesení é. 6912020 bylo schváleno.
OBEC SLUSTlCE
sídlo: Slr.lštice č.p, 21
250 84 Sillřina
okres Pralra-výclod

Závér zasedánív ,19:30 hodin,
Zápis proveden dne: 29.7.2020
2

Jaroslav pavlíček

Schválil:

9, 07.

Michal Devín
Ověřovatelé zápisu:

Hana sommerová
kateřina Bártlová
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