Zápis

z 24. zasedání Zastupitelstva obce Suchonice,
konaného dne 17. září 2018 v 18 hodin.
Přítomni: Růžičková Jitka, Ing. Přidalová Pavla, Gelatková Milada, Nesvadba Pavel, Jana Hacsiková
Spurný Jaromír, Ing. Tomáš Hluší
Hosté: 4 osoby
1) Zahájení a schválení programu zasedání
Zasedání Zastupitelstva obce Suchonice bylo zahájeno v 18 hodin starostkou obce Jitkou Růžičkovou.
Starostka konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a informace o konání zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Suchonice a současně i na elektronické úřední desce.
Starostka dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatovala, že je přítomno sedm členů
zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona
o obcích).
Starostka určila ověřovatele zápisu: Jaromír Spurný a Jana Hacsiková
Provedením zápisu pověřila paní Martu Skopalíkovou.
Starostka konstatovala, že hosté chtějí pořizovat obrazový a zvukový záznam. Přítomní hosté odpověděli, že je to
dovoleno, že mohou pořizovat z veřejného zasedání zastupitelstva zvukové i obrazové záznamy. Starostka se zeptala
přítomných členů zastupitelstva, zda souhlasí s tím, aby byl z veřejného zasedání pořizován videozáznam a zvukový
záznam. Následně nechala starostka hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s pořizováním videozáznamu a zvukového záznamu dnešního zasedání zastupitelstva
obce.
Výsledek hlasování: Pro 0
Proti 7
Zdrželi se 0
Usnesení nebylo přijato.
Po tomto výsledku hlasování starostka oznámila, že bude přestávka 10 minut s tím, že se členové zastupitelstva
v kanceláři poradí, jak budou dále postupovat. Po ukončení přestávky a pokračování zasedání zastupitelstva starostka
navrhla, že vzhledem k nastalé situaci navrhuje dnešní zasedání odložit na příští týden a nechala hlasovat o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odložení zasedání Zastupitelstva obce Suchonice na příští týden.
Hlasování: 7 pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č. 1 bylo přijato.
Starostka ukončila zasedání v 18.25 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 24. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 20.9.2018
Zapisovatel: Marta Skopalíková ……………………
Ověřovatelé: Jaromír Spurný

…………................. dne .............................

Jana Hacsiková

...................................dne ..............................

Starostka:

...................................... dne ............................
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