Zápis 8/18 ze zasedání Zastupitelstva obce Zhoř ze dne 28. 12. 2018

_________________________________________________________
Zasedání ZO se konalo na OÚ ve Zhoři od 19.00 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. Švehla, J. Záruba
Návrh byl přijat, pro - 7.
Starostka zahájila jednání, přivítala přítomné a konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
1. Rozpočtová opatření
2. Závěrečné rozpočtové opatření
3. Pravomoc k rozpočtovým opatřením na rok 2019
4. Dohoda o ukončení nájmu nebytových prostor
5. Rozpočet obce na rok 2019
6. Informace z obce
7. Diskuse

Program byl přijat, pro – 7

Usnesení č. 53/2018:
ZO Zhoř bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12 v příjmech ve výši 376.955,09 Kč a ve výdajích ve výši
337.307,23 Kč dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 54/2018:
ZO Zhoř schvaluje rozpočtové opatření č. 13 v příjmech ve výši 300.594,76 Kč a ve výdajích ve výši
126.205,65 Kč dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 55/2018:
ZO dává pravomoc starostce obce k provedení závěrečného rozpočtového opatření č. 14
v příjmech ve výši 500 000,- Kč a ve výdajích ve výši 500 000,- Kč.
pro – 7, proti – 0,zdržel se – 0

Usnesení č. 56/2018:
ZO uděluje pravomoc starostce obce ke schvalování rozpočtových opatření v roce 2019 v příjmech i ve
výdajích v neomezené výši. Každé rozpočtové opatření bude dáno na vědomí ZO.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 57/2018:
ZO Zhoř schvaluje Dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor ve Zhoři čp. 40 ke dni 31.12.2018
dle přílohy č. 3 tohoto zápisu.
pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 58/2018:
ZO Zhoř schvaluje rozpočet obce na rok 2019 v příjmech ve výši 4.400.000 Kč a ve výdajích ve výši
4.020.500 Kč dle přílohy č. 4 tohoto zápisu.
pro – 7, proti – 0,zdržel se – 0
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Informace z obce:
 V sobotu 5. ledna 2019 od 18 hodin se ve Zhoři na fotbalovém hřišti koná novoroční ohňostroj
s hudbou.
 V sobotu 26. ledna 2019 od 20 hodin se ve Zhoři koná Babský bál, hraje The Gentleman.

Zasedání ZO bylo ukončeno ve 20.00 hod.

Zapsala:

M. Trpková

____________________
Ing. Romana Nohejlová
starostka obce

Ověřili:

Ing. Švehla

___________

J. Záruba

___________

