Zápis č. 6/2016 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 15. 12. 2016
Účast na jednání:
Na jednání zastupitelstva obce bylo v době zahájení přítomno 7 členů zastupitelstva.
V průběhu jednání nedošlo ke změně v počtu přítomných členů a výše uvedený stav,
znamenající usnášení schopnost zastupitelstva, zůstal zachován po celou dobu jeho trvání.
Přítomni: Jana Uchytilová, Dana Pospíšilová, Josef Doležal, Radek Štveráček, Jan Večeřa,
Ladislav Kremláček, Josef Mejzlík
Omluveni: -Dále byli na jednání ZO přítomni hosté:
Marie Štveráčková, Blanka Mejzlíková, Jaroslava Pacalová
Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Rozpočtové provizorium na rok 2017
3. Zpráva z jednání finančního a kontrolního výboru
4. Úprava rozpočtu k 31. 12. 2016
5. Pokyn k provedení inventarizace a plán inventur
6. Zhodnocení roku 2016
7. Plány na rok 2017
8. Diskuse
Ad 1
Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka obce ve 20.00 hodin.
Přivítala všechny přítomné a konstatovala, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno, jednání je
přítomno 7 členů ZO a zastupitelstvo je takto usnášení schopné. Přečetla program.
Dále sdělila, že navrhuje zvolit zapisovatele a ověřovatele zápisu. Zapisovatelem byla zvolena
místostarostka a svými podpisy ho ověří místostarostka a starostka.
K předloženým návrhům nebyly vzneseny žádné návrhy ani protesty. Provedeným
hlasováním byly návrhy schváleny jednomyslně všemi hlasy.
Ad 2
Bylo projednáno rozpočtové provizorium na rok 2017. Zastupitelstvo přijímá pravidla
rozpočtového provizoria. Obec bude do doby schválení rozpočtu na rok 2017 hospodařit
měsíčně s výší 1/12 rozpočtu na rok 2016. Návrh byl vyvěšen na úřední desce a elektronické
úřední desce dne 29. 11. 2016, sňat dne 15. 12. 2016.
Ad 3
ZO projednalo a schválilo zprávu z jednání finančního a kontrolního výboru - bez závad.
Ad 4
ZO bere na vědomí úpravu rozpočtu k 31. 12. 2016.
Ad 5
Starostka vydala pokyn k provedení inventarizace majetku obce za rok 2016 a předložila plán
inventur. Inventarizace proběhne do 31. 1. 2017.
Ad 6
Proběhlo zhodnocení roku 2016.

Ad 7
ZO projednalo plány na rok 2017.
Ad 8
Diskuse
Zasedání bylo zahájeno ve 20.00 hod.a skončeno ve 22.00 hod.
V Hroznatíně dne 15. 12. 2016
Zapsala: Dana Pospíšilová

Usnesení č. 6/2016 z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 15. 12. 2016
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje program jednání.
Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí a jednomyslně schvaluje:
-

rozpočtové provizorium na rok 2017
zprávu z jednání finančního a kontrolního výboru
pokyn k provedení inventarizace a schvaluje plán inventur na rok 2016

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro, proti 0, zdrželi se 0.

V Hroznatíně dne 15. 12. 2016
........................................................
Bc. Jana Uchytilová, starostka

...............................................................
Bc. Dana Pospíšilová, místostarostka

