Zápis
z jednání zastupitelstva obce ze dne 13.09.2018
Přítomni: Jiří Zelený, Václav Radil, Luboš Bohatý, Josef Vavřina
Omluveni: Miroslava Mastíková
Ověřovatelé: Luboš Bohatý, Josef Vavřina
Program: 1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů zápisu
2) Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání ZO
3) Návrh na schválení peněžitého vkladu do základního kapitálu akciové
společnosti VHS Vrchlice-Maleč, a.s. Kutná Hora (vodovod Schořov)
4) Rozpočtové opatření č. 3/2018
5) 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. 18/18 bylo schváleno.
2) Zápis i usnesení bylo ověřeno v zákonném termínu. Proti zápisu a usnesení ZO
ze dne 10.07.2017 nebylo vzneseno námitek.
3) Jednání zastupitelstva se zúčastnil předseda představenstva VHS VrchliceMaleč, a.s. Kutná Hora Ing. Štěpán, z důvodu stanovení pravidel financování
pro podání žádosti o dotaci na budoucí společnou výstavbu vodovodu do obcí
Zbudovice a Schořov. Zastupitelstvo obce schvaluje, aby pro budoucí stavbu
„Vodovod Zbudovice-Schořov“ převzala investorství VHS Vrchlice-Maleč,
a.s. Kutná Hora. Dle výsledku výběrového řízení obec vloží peněžitý vklad
do výše uvedené společnosti, za nichž budou obci vydány akcie.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/18 bylo schváleno.
4) Finanční výbor předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 3/18. V příjmové
části dochází o navýšení ve výši 1.000,00 Kč. V příjmové části dochází
o navýšení na dani z hazardních her. Ve výdajové části dochází o navýšení za
zpracování podkladů pro GDPR a pověřence GDPR, mzdové výdaje VPP,
správní popl.za staveb.povol. a zvl.užívání „Vodovod Schořov“. Dále došlo
k ponížení výdajů na opravy a udržování budovy obecního úřadu z důvodu
neuskutečněných oprav. ZO s navrženým rozpočtovým opatřením č. 3/18
souhlasí. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/18 bylo schváleno.
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Přílohy zápisu: prezenční listina, rozpočtové opatření č. 3/2018
Zápis vyhotovila Petra Vančurová dne 20.09.2018
Podpis ………………………….
Podpis starosty ……………………….. Jiří Zelený
Podpis ověřovatele …………………… Josef Vavřina
Podpis ověřovatele …………………… Luboš Bohatý
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