ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
HLOHOVČICE ZE DNE 9.1.2013, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
Č.J. : 4/13
Program :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení
Rozpočtové změny
Provádění rozpočtových změn
Diskuze
Usnesení
Závěr

Jednání :
1) Veřejné zasedání zahájil starosta J. Kaigl, který přivítal všechny přítomné a přednesl
program jednání. Nikdo neměl námitek, program byl schválen jednomyslně. Jako
ověřovatelé zápisu byli zvoleni Ivan Šalom a Josef Traxmandl
2) Starosta přednesl návrh rozpočtové změny č. 1 – OZ jednomyslně schválilo. Dále
hovořil starosta o nutnosti zakoupení kabiny na obecní traktor pro možné práce
v zimním období. Kabina „ LANDINI “ bude stát 275.000,- Kč. OZ schválilo
zakoupení této kabiny jednomyslně a zároveň tak schválilo rozpočtovou změnu č. 2.
3) Starosta dále navrhl, aby OZ schválilo limity pro rozpočtová opatření na rok 2013.
Zastupitelstvo se dohodlo na limitu mezi paragrafy do výše 300.000,- Kč s tím, že
celkový roční objem v příjmové i výdajové části může překročit o částku 600.000,Kč. OZ si ovšem vyhrazuje právo informovanosti provedené rozpočtové změny na
nejbližším zasedání OZ. Z tohoto vyplývá, že OZ pověřuje starostu obce Josefa Kaigla
k provádění rozpočtových opatření mezi paragrafy do výše 300.000,- Kč s tím, že
může překročit celkový roční objem rozpočtu v příjmové i výdajové části o částku
600.000,- Kč. Toto ujednání schválilo OZ jednomyslně.
4) Diskuze – v diskuzi se hovořilo o zajištění kulturního života v obci – bude opět
vytvořen kulturní program na pouťové oslavy a na podzim se uskuteční zájezd do
některého pražského divadla.
5) Usnesení – s usnesením dnešního veřejného zasedání seznámila zapisovatelka Helena
Moudrá. Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
6) Závěr. Starosta poděkoval přítomným za účast a dnešní zasedání ukončil.
Zapsala místostarostka obce Helena Moudrá ………………………………………….
Starosta obce Josef Kaigl ………………………………………………………………
Ověřovatelé zápisu :
Ivan Šalom ……………………………………………………………………….
Josef Traxmandl ……………………………………………………………………………

USNESNENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZSTUPITELSTVA
HLOHOVČICE ZE DNE 9.1.2013
Obecní zastupitelstvo schvaluje :
1. rozpočtovou změnu č.1 - jednomyslně
2. rozpočtovou změnu č. 2 - jednomyslně
3. pověření starosty obce k provádění rozpočtových opatření mezi paragrafy do výše
300.000,- Kč s tím, že může překročit celkový roční objem rozpočtu v příjmové a
výdajové části o částku 600.000,- Kč, ale vyhrazuje si právo informovanosti
provedené rozpočtové změny na nejbližším zasedání OZ - jednomyslně
Obecní zastupitelstvo volí :
ověřovatele zápisu Ivana Šaloma a Josefa Traxmandla
Zapsala místostarostka obce Helena Moudrá …………………………………………..
Starosta obce Josef Kaigl ………………………………………………………………
Ověřovatelé zápisu :
Ivan Šalom……………………………………………………………………….
Josef Traxmandl……………………………………………………………………………

