ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
HLOHOVČICE ZE DNE 30.12.2013, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
Č.J. : 102/13
Program :
1) Zahájení
2) Došlá korespondence
3) Inventarizace majetku
4) Rozpočet na rok 2014 a výhledový rozpočet 2016 - 2017
5) Rozpočtové změny
6) Diskuze
7) Usnesení
8) 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 Josef Traxmandl a Václav Krištof
2) Došlá korespondence – starosta seznámil přítomné s došlou korespondencí od
15.11.2013 do 30.12.2013
3) Inventarizace majetku – majetek navržený na vyřazení byl schválen likvidační komisí.
OZ schválilo vyřazovací protokol. Vyřazený , neopravitelný majetek bude zlikvidován
dle druhu.
4) Rozpočet – OZ schválilo rozpočet na rok 2014 a výhledový rozočet na rok 2016 – 17.
Oba rozpočty byly schváleny finančním výborem dne 9.12.2013. Vyvěšen na úřední
desce od 14.12.2013 do 29.12.2013 i elektronicky na www.hlohovcice.cz. Rozpočet
na rok 2014 je vyrovnaný v celkové výši 1.695.100,- Kč.
5) OZ bere na vědomí a schvaluje rozpočtové změny č. 8 a č. 9
6) Rozpočtové změny – OZ bere na vědomí a schvaluje rozpočtové změny č. 6 a č. 7
7) Diskuze – v diskuzi se hovořilo o úspěšném programu na adventním vystoupení u
příležitosti slavnostního rozsvícení vánočního stromu a výstavě betlému v místní
kapličce.
8) Usnesení - s usnesením dnešního veřejného zasedání seznámila zapisovatelka Helena
Moudrá. Usnesení bylo jednomyslně schváleno
9) Závěr – Starosta poděkoval přítomným za účast, popřál přítomným hodně zdraví do
nového roku, poděkoval zastupitelům za dobrou spolupráci a veřejné zasedání ukončil.
Zapsala místostarostka obce Helena Moudrá ………………………………………….
Starosta obce Josef Kaigl ………………………………………………………………
Ověřovatelé zápisu :
Josef Traxmandl ……………………………………………………………………….
Václav Krištof ……………………………………………………………………………

USNESNENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZSTUPITELSTVA
HLOHOVČICE ZE DNE 30.12.2013
Obecní zastupitelstvo schvaluje :

1. Vařazovací motokol - jednomyslně
2. Rozpočet na rok 2014 a výhledový rozpočet na 2016 – 17 - jednomyslně
3. Rozpočtové změny č.8 a č. 9

Obecní zastupitelstvo volí :
ověřovatele zápisu Josefa Traxmandla a Václava Krištofa
Zapsala místostarostka obce Helena Moudrá …………………………………………..
Starosta obce Josef Kaigl ………………………………………………………………
Ověřovatelé zápisu :
Josef Traxmandl……………………………………………………………………….
Václav Krištof ……………………………………………………………………………

