Zápis 5 /14 ze zasedání Zastupitelstva obce Zhoř ze dne 30. 6. 2014

_________________________________________________________
Zasedání ZO se konalo na OÚ ve Zhoři od 19,00 hodin.
Zasedání řídila starostka obce.
Přítomni:
R. Nohejlová, Fr. Kořánek, M. Špale, J. Janda, F. Novotný, V. Švehla
Zapisovatel: Fr. Kořánek
Návrh na ověřovatele zápisu: p. Špale, p. Janda.
Návrh byl přijat, pro - 6.
Starostka zahájila jednání, přivítala přítomné a konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program:

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozpočtové změny
Dotace na opravu kaple Zbislav
Dodatek k nájemní smlouvě
Stanovení počtu členů zastupitelstva
Informace z obce
Diskuse

Program byl přijat, pro – 6

Usnesení č. 146/2014:
ZO Zhoř bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 6/2014 ve výdajích ve výši 1 000,- Kč dle přílohy č. 1
tohoto zápisu.
pro – 6,
proti – 0,
zdržel se – 0
Usnesení č. 147/2014:
ZO Zhoř bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 7/2014 v příjmech ve výši 22 000,- Kč a ve výdajích ve
výši 18 490.- Kč dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.
pro – 6,
proti – 0,
zdržel se – 0
Usnesení č. 148/2014:
ZO Zhoř rozhodlo využít přijetí dotace na opravu kaple Zbislav od Ministerstva pro místní rozvoj ČR
z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2014.
pro – 6,
proti – 0,
zdržel se – 0
Usnesení č. 149/2014:
ZO Zhoř souhlasí s dodatkem k nájemní smlouvě se ZD Přeštěnice, nájemné za pozemky činí 1 500Kč
za 1 pronajatý ha půdy dle přílohy č. 3 tohoto zápisu.
pro – 6,
proti – 0,
zdržel se – 0
Usnesení č. 150/2014:
ZO Zhoř v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění stanovuje počet členů
zastupitelstva na další volební období na 7 členů Zastupitelstva obec Zhoř.
pro – 6,
proti – 0,
zdržel se – 0
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Informace z obce:
1) V obci Zhoř se bude konat v sobotu dne 30.8.2014 na hřišti nohejbalový turnaj. Hlavní cena pro
vítěze bude krůta.
2) U rybníka ve Zhoři se budou pořádat v sobotu dne 6.9.2014 rybářské závody, rozloučení
s prázdninami a přivítání nového školního roku.

Zasedání ZO bylo ukončeno ve 20.00 hod.

Zapsal:

Fr. Kořánek

Ing. Romana Nohejlová
starostka obce

Ověřili:

M. Špale

___________

J. Janda

___________

