Zápis
z jednání zastupitelstva obce ze dne 06.11.2018
Přítomni: Jan Nešpor, Václav Radil, Michaela Uřídilová, Petra Vánišová DiS., Jiří
Zelený
Omluveni: - - Ověřovatelé: Jan Nešpor, Michaela Uřídilová
Program: 1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů zápisu
2) Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání ZO
3) Rozpočtové opatření č. 4/2018
4) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2019-2023
5) Návrh rozpočtu obce na rok 2019
6) Stanovení místního poplatku za svoz odpadu na rok 2019 – příloha č. 2
k vyhlášce 1/2016
7) Různé – diskuse - závěr
K jednotlivým bodům programu:
1) Jednání ZO zahájil starosta obce tím, že ZO je usnášeníschopné.
Dále seznámil zastupitele s programem jednání, který byl schválen.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 22/18 bylo schváleno.
2) Zápis i usnesení bylo ověřeno v zákonném termínu. Proti zápisu a usnesení ZO
ze dne 13.09.2018 nebylo vzneseno námitek.
3) Finanční výbor předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 4/18. V příjmové
části dochází o navýšení ve výši 31.966,00 Kč. V příjmové části dochází
o navýšení dotace na VPP a úroků na BÚ. Ve výdajové části dochází
o navýšení na nákup zámků a vložek, projekt na vodovod 3.zálohová faktura,
mzdové náklady VPP, odměna starosty (odchodné), zdravotní pojištění
starosty, výdaje na volby do zastupitelstva obce, oprava kamen v pohostinství.
Dále došlo k přesunům mezi položkami a paragrafy. ZO s navrženým
rozpočtovým opatřením č. 4/18 souhlasí. Rozpočtové opatření je přílohou
tohoto zápisu
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 23/18 bylo schváleno.
4) Finanční výbor předložil ZO návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce
na rok 2019-2023. V návrhu jsou plánovány kapitálové výdaje na rekonstrukce
místních komunikací v obci a vybudování chodníku na hřbitově. Dále je zde
zohledněna splátka jistiny na vodovod, která závisí na získání dotace
na vybudování vodovodu v obci. ZO souhlasí s návrhem střednědobého
výhledu rozpočtu obce na rok 2019-2023 a bude vyvěšen na úředních deskách.
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Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 24/18 bylo schváleno.
5) Finanční hospodaření obce se řídí ročním rozpočtem, který navrhuje finanční
výbor a schvaluje zastupitelstvo obce. Předseda finančního výboru pan Jan
Nešpor seznámila ZO s návrhem rozpočtu obce na rok 2019. Rozpočet je
navržen jako vyrovnaný. Příjmy i výdaje jsou rozpočtovány ve výši:
1.215.680,00 Kč. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce
k připomínkování občanům. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané
uplatnit písemně nebo ústně na ZO do 04.12.2018. Návrh rozpočtu je přílohou
zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 25/18 bylo schváleno.
6) ZO projednalo a bere na vědomí přílohu č. 2 k OZV č. 1/2016. Výše poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů bude v roce 2019 činit 600,- Kč
pro fyzickou osobu a rekreační objekt.
Přílohy zápisu: prezenční listina, rozpočtové opatření č. 4/18, návrh střednědobého
výhledu rozpočtu obce na rok 2019-2023, návrh rozpočtu obce na rok 2019
Zápis vyhotovila Petra Vančurová dne 16.11.2018
Podpis ………………………….
Podpis starosty ……………………….. Václav Radil
Podpis ověřovatele …………………… Jan Nešpor
Podpis ověřovatele …………………… Michaela Uřídilová
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