ZÁPIS
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Albrechtice v Jizerských horách
konaného dne 26. července 2021
Přítomni:

Antonín Kučera, Pavlína Menclová, Jan Novák, Jaroslav Zeman, Miroslav Zmrzlý

Omluveni:

Mgr. Adam Hübner

Neomluveni: Petr Smutný
1. Zahájení, schválení programu
Pan starosta zahájil dnešní zasedání v 15:00 hodin, konstatoval, že zastupitelstvo obce se sešlo
v usnášeníschopném počtu, informoval, že je ze zasedání pořizován zvukový záznam pro účely
vyhotovení zápisu. Pan Novák pořizuje taktéž vlastní zvukový záznam.
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, schválení programu
Kontrola zápisu z minulého zasedání
Poskytnutí finanční pomoci Jihomoravskému kraji
Rozpočtové opatření č. 4/2021 Mikroregionu Tanvaldsko
Diskuse, závěr

Hlasováním: PRO – 5 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0
dnešního zasedání schválen.

hlasů, byl program

Jako ověřovatele dnešního zápisu pan starosta navrhl Antonína Kučeru a Jana Nováka.
Zapisovatelkou ustanovil paní Pavlínu Klížovou.
Hlasování: PRO – 5 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
Ověřovatelé zápisu: Antonín Kučera, Jan Novák
Zapisovatelka: Pavlína Klížová
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Pan Novák žádá doplnění zápisu z 18. zasedání - o diskuzi k ustanovení ověřovatelů zápisu
v následujícím znění:
Pan Novák se dotázal, z jakého důvodu je vynecháván jako ověřovatel zápisu. Pan Zeman
odpověděl, že nechce přidělávat práci zapisovatelce paní Klížové s tím, že v zápise bude
popsáno vše tak, jak si přeje pan Novák.
Pan starosta požádal o hlasování o doplnění zápisu z minulého zasedání
Stránka 1 z 2

Hlasování: PRO – 2 hlasy (Menclová, Novák), PROTI – 1 hlas (Zeman), ZDRŽEL SE – 2
hlasy (Kučera, Zmrzlý)
Doplnění zápisu z minulého zasedání nebylo schváleno.
Pan Novák namítá, že hodně diskuzí je v zápisech popisováno podrobně, jiné - kontroverzní
však nikoli.
3. Poskytnutí finanční pomoci Jihomoravskému kraji
Pan starosta navrhl schválit poskytnutí daru Jihomoravskému kraji jako výpomoc po živelné
katastrofě. Navrhl schválit poskytnutí daru na sbírkový účet kraje ve výši 20 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Albrechtice v Jizerských
Jihomoravskému kraji ve výši 20 000,- Kč.

horách

schvaluje

poskytnutí

daru

Hlasování: PRO – 5 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
4. Rozpočtové opatření č. 4/2021 Mikroregionu Tanvaldsko
Mikroregion Tanvaldsko požádal o schválení rozpočtového opatření č. 4/2021. Podklady
k tomuto bodu obdrželi zastupitelé v materiálech k zasedání. Pan starosta požádal o hlasování.
Zastupitelstvo obce Albrechtice v Jizerských horách bere na vědomí rozpočtové opatření
DSO Mikroregionu Tanvaldsko č. 4/2021.
Hlasování: PRO – 5 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
5. Diskuse, závěr
V diskuzi pan Novák upozornil, že hřbitovní zeď z levé strany od cesty je značně vyboulená,
hrozí její zřícení.
Dále pan Novák informoval, že o víkendu nefungoval parkovací automat u hájovny.

Ukončení zasedání v 15:10 hod.

Ověřovatelé:

Antonín Kučera
Jan Novák

Jaroslav Zeman
starosta obce

Zapsala: Pavlína Klížová
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