ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
HLOHOVČICE ZE DNE 21.6.2013, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
Č.J. : 64/13
Program :
1) Zahájení
2) Došlá korespondence
3) Kontrola hospodaření
4) Kontrola hospodaření svazek ČHP
5) Hospodaření obce a závěrečný účet
6) Rozpočtové změny
7) Obecní rybníky
8) Pouťové oslavy
9) Odpady
10) Diskuze
11) Usnesení
12) 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 Václav Krištof a Ivan Šalom
2) Došlá korespondence – starosta seznámil přítomné s došlou korespondencí od
26.4..2013 do 21.6..2013
3) Kontrola hospodaření obce – dne 10.5.2013 proběhla kontrola ÚSC Hlohovčice
pracovníky KÚ PK. Při přezkoumání USC Hlohovčice za rok 2012 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
4) Starosta přečetl zprávu z kontroly hospodaření svazku ČHP – ze zprávy vyplývá
přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Svazek ČHP za rok 2012 - nebyly zjištěny
žádné chyby a nedostatky / § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb /
5) Hospodaření obce a závěrečný účet – OZ schvaluje celoroční hospodaření Obce
Hlohovčice a závěrečný účet za rok 2012 ve smyslu §43 zákona o obcích. OZ dále
schvaluje účetní závěrku obce Hlohovčice k 31.12.2012.
6) Starosta informoval o provedené rozpočtové změně č. 3 – tuto změnu OZ bere na
vědomí a schvaluje.
7) Obecní rybníky – starosta informoval o provedené prořezávce břehového porostu a
vyčištění napouštěcího zařízení u rybníku „ Pod Skalicí “ a u Hlohové – vše bylo
provedeno brigádnickou formou. Dále se hovořilo o rybníku „ Na drahách “, na
podzim bude ukončena činnost rybářů Srbice / doposud užívali rybník bez uzavřené
nájemní smlouvy / . Rybník je veden jako hasičská nádrž. Další rybník za obecním
úřadem slouží jako požární nádrž, ale dochází zde k problémům s napouštěcím
zařízením – zavzdušnění. Bude nutno vybudovat odvzdušňovací šachtu.
8) Pouťové oslavy – program i průběh oslav se dle občanů vydařil.
9) Dle plánu proběhl v dubnu sběr nebezpečných i velkoobjemových odpadů. SDH
provedl sběr železného šrotu.
10) Diskuze – v diskuzi se hovořilo o možnosti zateplení budovy obecního úřadu. Starosta
nechá zpracovat projekt a využije možnosti dotace.
11) Usnesení - s usnesením dnešního veřejného zasedání seznámila zapisovatelka Helena
Moudrá. Usnesení bylo jednomyslně schváleno
12) Závěr – Starosta poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání ukončil

Zapsala místostarostka obce Helena Moudrá ………………………………………….
Starosta obce Josef Kaigl ………………………………………………………………
Ověřovatelé zápisu :
Václav Krištof ……………………………………………………………………….
Ivan Šalom ……………………………………………………………………………

USNESNENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZSTUPITELSTVA
HLOHOVČICE ZE DNE 21.6.2013
Obecní zastupitelstvo schvaluje :

1. Zprávu o kontrole hospodaření – při přezkoumání hospodaření ÚSC Hlohovčice za
rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č.
420/2004 Sb. – jednomyslně
2. Zprávu o kontrole hospodaření - při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Svazek
ČHP za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. a)
zákona č. 420/2004 Sb. – jednomyslně
3. Účetní závěrku Obce Hlohovčice stanovenou k 31.12.2012, celoroční hospodaření
Obce Hlohovčice a závěrečný účet za rok 2012 ve smyslu §43 Zákona o obcích –
jednomyslně
4. Rozpočtovou změnu č. 3 - jednomyslně
5.

Ukončení rybářské činnosti rybářské organizace Srbice na rybníku „ Na drahách “
- jednomyslně

6. Zadání zpracování projektu na zateplení budovy obecního úřadu - jednomyslně

Obecní zastupitelstvo volí :
ověřovatele zápisu Václava Krištofa a Ivana Šaloma
Zapsala místostarostka obce Helena Moudrá …………………………………………..
Starosta obce Josef Kaigl ………………………………………………………………
Ověřovatelé zápisu :
Václav Krištof ……………………………………………………………………….
Ivan Šalom……………………………………………………………………………

