ZÁPIS č.14
ze zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 16.12.2016
v kanceláři Obecního úřadu
Přítomni:
Košata František, Chalupecký František,Strnad Ladislav , Retych Pavel Štěpánek
Vladimír.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Návrh zapisovatele ,ověřovatelů zápisu a předkladatele usnesení.
Schválení rozpočtu obce na rok 2017
Kontrola usnesení ze dne 2.12.2016.
Schválení rozpočtu svazku obcí CHOPOS na rok 2017.
Návrh usnesení.
Závěr.

1.
Starosta zahájil zasedání s přivítáním přítomných v 17,00 hod.
2.
Zapisovatelem navržena Strnad Ladislav,ověřovatelé zápisu Štěpánek Vladimír Retych Pavel
a předkladatel usnesení František Chalupecký. S tímto návrhem souhlasí pět členů
zastupitelstva obce.
3.
Starosta předložil zastupitelstvu rozpočet příjmů ve výši 2 104 300,-Kč a výdaje 2 104 300,Kč (vyrovnaný rozpočet) na rok 2017,který byl zveřejněn na úřední desce dne 2.12.2016 a
sejmut dne 16.12.2016.Vzhledem tomu ,že nebyly vzneseny žádné připomínky a návrhy ze
strany veřejnosti navrhl zastupitelstvu obce schválit rozpočet.
Rozpočet na rok 2017 byl schválen jako vyrovnaný a je schválen v závazném
paragrafovém třídění pět členů zastupitelstva souhlasí.
4.
Starosta provedl plnění úkolů daných usnesení ze dne 2.12.2016. Usnesení bylo splněno
v zajištění projektu na komunikaci. Odstranění živice z pozemku 729/37 a oprava stavidla –
úkol nadále trvá.
5.
Rozpočet svazku obcí CHOPOS byl zveřejněn na úřední desce dne 1.12.2016 a sejmut
16.12.2016 . Celkové příjmy 4 198 428,64,-Kč a výdaje5 655 440,00 ,-Kč.K tomuto rozpočtu
nebyly vzneseny připomínky.Nechal starosta hlasovat –pět členů souhlasí se schodkovým
rozpočtem.
6.
Zastupitel pan Chalupecký přečetl návrh usnesení a o jeho obsahu nechal starosta hlasovat.
Členové zastupitelstva souhlasí s návrhem usnesení a návrh usnesení je přijat jako vlastní
Usnesení.

Zasedání starosta ukončil ve 18,30 hod.

Ověřil:

Zapsal:
……………………..

………………………
…………………………

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva konaného dne 16.12.2016
Zastupitelstvo po vyčerpání programu zasedání

schvaluje
-návrh zapisovatele,ověřovatelů zápisu a předkladatele usnesení
- obecní rozpočet příjmů a výdajů na rok 2017 byl schválen jako vyrovnaný
-rozpočet svazku obcí CHOPOS na rok 2017 -schodkový

bere na vědomí
-návrh usnesení

starosta:
………………………..

místostarosta:
…………………….

