ZÁPIS č. 07/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného dne
30.12.2016 od 19.00 hod. na obecním úřadě v Pokojovicích
Program:

1) Úvod
2) Schválení rozpočtu na rok 2017
3) Zpráva finančního výboru
4) Zpráva kontrolního výboru
5) POVV 2017
6) Úprava rozpočtu 2016
7) Diskuse
8) Závěr

I.
Úvod – zahájení
Starosta obce přivítal na schůzi přítomné zastupitele. Byl přečten a schválen zápis
z předchozího zasedání včetně usnesení. Schůze se zúčastnilo 6 zastupitelů, omluven byl Petr
Vlk. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.

II.
Schválení rozpočtu na rok 2017
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2017 celkem za oddíl a paragraf dle tabulky
přiložené usnesení č. 31/2016. Zastupitelstvo dále pověřuje starostu rozpisem rozpočtu na rok
2017 na jednotlivé položky, a dále pověřuje starostu úpravami rozpočtu 2017 max. do výše
schválených příjmů a výdajů (viz usnesení č.31/2016).

III.
Zpráva finančního výboru
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru.

VI.
Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
V.
POVV 2017
Zastupitelé se dohodli, že prozatím nebudou podávat žádost na poskytnutí dotace
z programu obnovy venkova 2017 z důvodu dosud nevyjasněné situace týkající se opravy
přírodního kluziště na pozemku p.č. 18/3 v k.ú. Pokojovice. Pokud nebude zajištěna dotace na
opravu přírodního kluziště z jiného zdroje, bude žádost na POVV 2017 určena k nákupu
sekačky.

VI.
Úprava rozpočtu 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu 2016 dle tabulky přiložené k usnesení
č. 32/2016 (viz usnesení č. 32/2016).

VII.+ VIII.
Diskuse + závěr
Po diskusi starosta obce poděkoval všem přítomným za účast při hlasování a schůzi
ukončil.

Zapsal:

Libor Pekárek

Ověřovatelé:

...............................

Vyvěšeno fyzicky:
Vyvěšeno dálkovým přístupem:

Ivana Tunková

...............................

Ing. Vladimír Krutiš

...............................

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného
dne 30.12.2016
USNESENÍ č. 31/2016
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2017 celkem za oddíl a paragraf dle tabulky
přiložené k tomuto usnesení. Zastupitelstvo dále pověřuje starostu rozpisem rozpočtu na rok
2017 na jednotlivé položky, a dále pověřuje starostu úpravami rozpočtu 2017 max. do výše
schválených příjmů a výdajů.
Usnesení bylo schváleno počtem 6 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 32/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu 2016 dle tabulky přiložené k tomuto usnesení.
Usnesení bylo schváleno počtem 6 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

Obec Pokojovice (razítko)

………………………………………………….

starosta

………………………………………………….

místostarosta

