
 
 

Výpis č. 4/2020  
 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 

 obce Modřovice konaného  
dne 23. 9. 2020 od 18:00 hodn 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
 

• Rozpočtové opatření č. 5,6,7/2020  

• Návrh Rozpočtu obce Modřovice na rok 2021 
• Návrh Střednědobého výhledu na roky 2022 – 2023 

• Zprávu Finančního výboru 
 

Usnesení byla vzata na vědomí přítomnými členy zastupitelstva obce Modřovice 

v jednotlivých bodech bez připomínek. 
 

Poznámky: 
Zveřejněny jsou upravené verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR – nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění. 
Projednávané materiály a žádosti jsou archivovanou přílohou tohoto zápisu. Podepsaný originál zápisu je 
podle § 95 odst. 2 zákona o obcích k nahlédnutí na obecním úřadě. 
Nahlížet do zápisů z jednání zastupitelstva a do usnesení zastupitelstva a pořizovat si z nich výpisy mají právo: 

a) občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí 

(staveb, bytů, pozemků) na území obce c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce, stanoví-

li tak mezinárodní smlouva. Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace o jednání 

zastupitelstva obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt 

tyto informace poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu. (Jedná se např. o § 11 

až 16 zákona občanského zákoníku, § 5 a § 10 zákona o ochraně osobních údajů). 

Ověřovatelé: 

Bc. Václav Vondrášek................ dne ........................................... 
 

Václav Turek  …........................ dne ........................................... 
 

 
………………………………………. 

starosta – Petr Teska 
 

Vyvěšení výpisu z usnesení zastupitelstva obce Modřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po dobu 15- dnů. 

Vyvěšeno:      24.9.2020                        Sejmuto:   

 


