Z Á P I S
z mimořádného zasedání zastupitelstva Města Bělčice, které se konalo dne
27.01.2020
od 16.00 hod v malé zasedací místnosti radnice v Bělčicích
Přítomni: Vejšický, Hroník, Pěnička, Schořovský, Zamrazil, Váchová, Viktora, Janotová, Hrkľová
Omluven: Zeman, Srb
Hosté: Holub
Dle počtu přítomných (9), je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Navržený program:
1. Schválení zápisu zasedání zastupitelstva ze dne 15.1. 2020.
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele.
3. Schválení programu.
4. Schválení stanov pro zápis Společenství vlastníků pro dům čp. 259 v Bělčicích do rejstříku
společenství vlastníků jednotek (SVJ).
Diskuze: činnost knihovny
Zastupitelstvo města Bělčice – body jednání a usnesení
Jednání zastupitelstva zahájil starosta města Bělčice Pavel Vejšický, přivítal přítomné a konstatoval,
že jednání je usnášeníschopné.
1./ Projednání zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 15.1. 2020. K zápisu nebyly žádné námitky
kromě třech formálních chyb, které neměly vliv na žádné usnesení. Formální chyby byly odstraněny.
Zastupitelé se zápisem souhlasí.
Hlasování: Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesením č. 13/2020 souhlasí se zápisem z jednání zastupitelstva ze dne 15.1.2020.
2./ Určení ověřovatelů zápisu. Ověřovatelé zápisu byli starostou navrženi a berou na vědomí – paní
Alena Janotová a paní ing. Marta Váchová. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 2

Usnesením č. 14/2020 se určují ověřovatelé zápisu – paní Alena Janotová a ing. Marta Váchová.
3./ Schválení programu. Starosta seznámil zastupitele s programem. Zastupitelé souhlasili
s navrženým programem.
Hlasování: Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesením č. 15/2020 schválilo navržený program.
4./ Poté byla projednána úprava stanov pro zápis Společenství vlastníků pro bytový dům čp. 259
v Bělčicích do obchodního rejstříku. Zápis do OR je zadán JUDr. Mrázkovi. Zastupitelé nemají
připomínky k úpravě a schvalují stanovy.
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Hlasování: Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesením č. 15/2020 ke změně Stanov Společenství vlastníků pro dům čp. 259 v Bělčicích, se sídlem
Nádražní 259, 387 43 Bělčice:
a) souhlasí s předloženým návrhem změn stanov Společenství vlastníků pro dům čp. 259 v Bělčicích,
se sídlem Nádražní 259, 387 43 Bělčice, schválených ZM dne 18. 12. 2019, které spočívají zejména v
nahrazení statutárních orgánů uvedených v čl. XIII a násl. stanov, kdy v případě nezvolení výboru byl v
původním znění stanov statutárním orgánem předseda společenství vlastníků, přičemž v novém znění
bude nově statutárním orgánem pouze předseda společenství vlastníků.
b) pověřuje starostu města Bělčice k zastupování města Bělčice jako vlastníka bytových jednotek v
domě č.p. 259 v Bělčicích a rovněž ve funkci předsedy společenství vlastníků ve Společenství vlastníků
pro dům čp. 259 v Bělčicích.
Diskuze: v diskuzi byla předložena zpráva o činnosti místní lidové knihovny, kterou předložila
knihovnice Věra Mašková Vaňáčová.
Zapsala dne 29.01.2020
Hana Bobková …………………………………………..

Ověřovatelé: Alena Janotová

Ing. Marta Váchová

Pavel Vejšický – starosta města

…………………………………………

…………………………………………..

……………………………………………..

2

