ZÁPIS č. 12.
ze zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 4.11.2016.

Přítomni:
Košata František, Chalupecký František,Štěpánek Vladimír a Retych Pavel
Omluven:
Strnad Ladislav.
Program:
1. Zahájení
2. Návrh zapisovatele ,ověřovatelů zápisu a předkladatele usnesení.
3. Došlá pošta
4. Kontrola usnesení ze dne 16.9.2016
5. Schválení interní směrnice č.1/2016.
6. Seznámení se zápisem dílčího přezkoumání obce dne 21.9.2016
7. Schválení rozpočtového opatření č.9 ze dne 4.10.2016
8. Diskuse.
9. Návrh usnesení.
10. Závěr.

1.
Starosta zahájil zasedání s přivítáním přítomných ve 20,00 hod.
2.
Zapisovatelem navržena Chalupecký František,ověřovatelé zápisu Retych Pavel,Štěpánek
Vladimír a předkladatel usnesení Košata František. O tomto návrhu nechal starosta hlasovat
čtyři členové pro schválení.
3.
Ing Jan Tupý žádost o směnu pozemku pč. 142/40 LV. 10001 za vlastní pozemky pč.142/71 a
142/68.
Pozvánka na valnou hromadu DS BENE-BUS , která se koná dne22.11.2016 od 13,30 hod
v divadelním sále hotelu Pošta Benešov.
Úřad městyse Divišov stavební odbor –výzva k účasti na kontrolní prohlídce existence stavby
na ppč.536/13 konané dne 10.11.2016.
4.
Kontrola usnesení ze dne 16.9.2016- projednání příspěvku na zhotovené čistírny odpadních
vod úkol nadále trvá. Nákup frézované živice bude na jaře roku 2017 z důvodu přepravní
vzdálenosti .Hlasování PRO:čtyři hlasy a zastupitelstvo souhlasí s plněním usnesení.
5.
Starosta seznámil zastupitelstvo s interní směrnicí č.1/2016 o postupech při zadávání
veřejných zakázek a o obsahu nechal hlasovat.Pro čtyři členové Obecního zastupitelstva.
Směrnice je schválená.

6.
Starosta přečetl zápis dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.Zastupitelé výsledek
přezkoumání berou na vědomí.
7.
Starosta obce předložil přítomným členům obecního zastupitelstva rozpočtové opatření č.9 ze
dne 4.10.2016 . Po projednání změn nechal starosta hlasovat. PRO čtyři členové.
8.
V diskusi byla projednávána možnost objednání nádoby na použité rostlinné tuky
z domácnosti.Zastupitelé po projednání pořízení sběru odmítly z důvodu nezávadnosti odpadu
a možnosti kompostování.
9.
Starosta přečetl návrh usnesení a o jeho obsahu nechal hlasovat. Čtyři členové Zastupitelstva
obce souhlasí s předloženým usnesením a návrh usnesení je přijat jako vlastní usnesení.
Zasedání starosta ukončil ve 21,30 hod.

Zapsala:
……………………..

Ověřil:
………………………
…………………………

USNESENÍ

Ze zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 4.11.2016
zastupitelstvo po projednání programu zasedání

Schvaluje
návrh zapisovatele,ověřovatelů zápisu a předkladatele usnesení

Bere na vědomí
došlou poštu
kontrolu usnesení ze dne 16.9.2016
zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Souhlasí
s interní směrnicí č.1/2016 o postupech při zadávání veřejné zakázky
s rozpočtovým opatřením č.9 ze den 4.10.2016

Starosta
Místostarosta
………………………..

V Drahňovicích dne 4.11.2016.

…………………….

