Zápis 8/16 ze zasedání Zastupitelstva obce Zhoř ze dne 29. 12. 2016

___

_____________________________________________________________

Zasedání ZO se konalo na OÚ ve Zhoři od 19,00 hodin.
Zasedání řídila starostka obce.
Přítomni:
Omluven:
Zapisovatel:

Ing. R. Nohejlová, M.Trpková, Ing. J. Brož, J. Janda, Fr. Kořánek, J. Záruba
Vl. Švehla
M. Trpková

Návrh na ověřovatele zápisu: J. Janda, J. Záruba
Návrh byl přijat, pro - 6.
Starostka zahájila jednání, přivítala přítomné a konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
1. Rozpočtové opatření
2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena
3. Závěrečné rozpočtové opatření
4. Pravomoc k rozpočtovým opatřením pro rok 2017
5. Novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
6. Schválení rozpočtu obce Zhoř na rok 2017
7. Informace z obce
8. Diskuse
Program byl přijat, pro – 6

Program:

Usnesení č. 41/2016:
ZO Zhoř schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2016 v příjmech ve výši 146 831 Kč a ve výdajích ve výši
526 162 Kč dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.
pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 42/2016:
ZO Zhoř schvaluje Smlouvu č. 1040011498/007 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí
Zhoř a E.ON Distribucí a.s. České Budějovice na umístění kabelového vedení NN na pozemcích parc. č.
264, 265 a 266/5 v k. ú. Blehov.
pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 43/2016:
ZO dává pravomoc starostce obce k provedení závěrečného rozpočtového opatření č. 13 v příjmech ve
výši 350 000,- Kč a ve výdajích ve výši 300 000,- Kč.
pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 44/2016:
ZO uděluje pravomoc starostce obce ke schvalování rozpočtových opatření v roce 2017 v příjmech do
výše 500 000,- Kč a ve výdajích do výše 500 000,- Kč. Každé rozpočtové opatření bude dáno na vědomí
ZO.
pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 45/2016:
ZO Zhoř schvaluje dle nařízení vlády č. 414/2016 ze dne 28. 11. 2016, kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, navýšení odměny
starostky a místostarosty o 4% s účinností od 1.1.2017 dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.
pro – 4, proti – 0, zdržel se – 2
Usnesení č. 46/2016:
ZO Zhoř schvaluje rozpočet obce Zhoř na rok 2017 v příjmech ve výši 3 978 600 Kč a ve výdajích ve výši
3 637 800 Kč dle přílohy č. 3 tohoto zápisu.
pro – 6, proti – 0,zdržel se – 0
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____________________________________________________________

Informace z obce:
 V sobotu 7. ledna 2017 od 18 hodin Vás všechny zveme do Zhoře na fotbalové hřiště, kde se bude
konat novoroční ohňostroj s hudbou.
 V sobotu 28. ledna 2017 se ve Zhoři koná babský bál. Začátek ve 20 hodin, hraje skupina Elizabeth.
Zasedání ZO bylo ukončeno ve 21.00 hod.

Zapsala:

M. Trpková

_____________________
Ing. Romana Nohejlová
starostka obce

Ověřili:

J. Janda

_____________

J. Záruba

_____________

