Zápis 5/19 ze zasedání Zastupitelstva obce Zhoř ze dne 12.. 6. 2019

_________________________________________________________
Zasedání ZO se konalo na OÚ ve Zhoři od 119.00 hodin.
Zasedání řídila starostka obce.
Přítomni:
Ing. R. Nohejlová, M.Trpková, Ing. J. Brož, Fr. Kořánek, P. Kuchta, Ing. Švehla, J. Záruba
Zapisovatel: M. Trpková
Návrh na ověřovatele zápisu: Ing. Brož
Brož, P. Kuchta
Návrh byl přijat, pro - 7.
Starostka
tarostka zahájila jednání, přivítala přítomné a konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
1. Rozpočtová opatření
2. Darovací smlouvy pro SDH
3. Schválení účetní závěrky obce za rok 2018
4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018
5. Oprava silnice III 12123 Blehov
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
7. Informace z obce
Diskuse

Program byl přijat, pro – 7

Usnesení č. 17/2019:
ZO Zhoř bere na vědomí rozpočtov
rozpočtové opatření č.5v příjmech ve výši 1.134 Kč a ve výdajích ve výši 34.767
Kčdle přílohy č. 1 tohoto zápisu.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 18/2019:
ZO Zhoř schvaluje rozpočtovéé opatření č. 6 v příjmech ve výši 75.097 Kč a ve výdajích ve výši 52.531
Kčdle přílohy č. 2 tohoto zápisu.
pro – 7,, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 19/2019:
ZO Zhoř schvalujedarovací
darovací smlouvu uzavřenou mezi obcí Zhoř a SDH Zbislav na finanční dar v částce
8.880Kč a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 20/2019:
ZO Zhoř souhlasí s vyplacením příspěvků pro SDH Zhoř ve výši 1000 Kč, pro SDH Zbislav ve výši 1000
Kč, pro SDH Blehov ve výši 1000 Kč a pro SDH Březí ve výši 1000 Kč za reprezentaci obce Zhoř při
hasičském cvičení ve Zhoři dne 18.05.2019.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 21/2019:
ZO Zhoř schvaluje účetní závěrku za účetní období 201
2018, sestavenou k 31. 12. 2018
201 bez výhrad. Byly
předloženy tyto podklady - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Výkaz Fin 22-12 M, Zpráva
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018,, Inventarizační zpráva za rok
2018.
pro – 7, proti
pr – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 22/2019:
ZO Zhoř schvaluje
chvaluje závěrečný účet včetně Z
Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2018 bez výhrad
výhrad.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Zápis 5/19 ze zasedání Zastupitelstva obce Zhoř ze dne 12. 6. 2019
__________________________________________________________________
Usnesení č. 23/2019:
ZO Zhoř souhlasí se spoluúčastí na opravě silnice III/12123 Blehov se SÚS Jihočeského kraje a zavazuje
se k zafinancování opravy části ploch v majetku obce
obce,, akce bude smluvně zajištěna smlouvou o
společném
ém postupu při realizaci stavby.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 24/2019:
ZO Zhoř bere na vědomí Protokol o kontrole O
OSSZ Písekza roky 2016 – 2019 nemocenského pojištění,
důchodového pojištění a odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, veškerá kontrolní zjiště
zjištění byla bez závad.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 25/2019:
ZO Zhoř schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040014781/001 mezi obcí
Zhoř a E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za účelem stavby „Zhoř: TS, NN
rekonstrukce vedení“ a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Informace z obce:
 V sobotu 15. června 2019 ve 114 hodin se ve Zhoři na návsi koná pouťové odpoledne, pro děti
jsou zajištěny atrakce, cukrová vata a tvořivá dílna. Od 17 hodin je v hospodě U rybníka zajištěn
kulturní program.
 V sobotu 22. června 2019 se ve Zhoři koná fotbalový turnaj Zhoř Cup 2019.
Zasedání ZO bylo ukončeno ve 21.00
.00 hod.
Zapsala:

M. Trpková

______________________
Ing. Romana Nohejlová
starostka obce

Ověřili:

Ing. Brož

___________

P. Kuchta

___________

