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  Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 16 
  

Datum konání zastupitelstva: 27. 2. 2020 zahájeno v  19:00 hodin 

Přítomní členové: Zdeněk Mayer, Josef Slavík, Ing. Renata Potměšilová, Václav Pecha, Karel Kalenský, 

Nikola Olivová, Martin Smetana 

Zapisovatel: Ing. Renata Potměšilová 

Ověřovatelé: Václav Pecha, Josef Slavík 

Byla přítomna nadpoloviční většina členů. Starosta prohlásil zastupitelstvo za usnášeníschopné. 

Program: 

1) Zrušení účtu 

2) Zpráva finančního výboru  

3) Zpráva kontrolního výboru 

4) Rozpočtová opatření 13, 14, 15, 16 

S programem a volbou zapisovatele a ověřovatelů souhlasili všichni přítomní zastupitelé. 

Body: 

1) Místostarostka obce seznámila zastupitele s informacemi o majetkovém účtu č. 

2994622349/0800 se zůstatkem 328 388,20 Kč, vedeném u České spořitelny, a. s. 

Zastupitelstvo obce rozhodlo majetkový účet ponechat se zůstatkem ve výši 2 388,20,-Kč a 

zbytek peněžních prostředků převést na investiční produkt Konzervativní mix. 

 Odsouhlaseno všemi přítomnými zastupiteli.  Nikdo se nezdržel hlasování. Nikdo 

nebyl proti. 

Usnesení č. 34/20 Zastupitelstvo obce souhlasí s převedením peněžních prostředků z majetkového 

účtu č. 2994622349/0800 na investiční produkt Konzervativní mix ve výši 326 000,-Kč. 

2) Starosta obce se vyjádřil k některým bodům ze zprávy finančního výboru. Zpráva v některých 

bodech obsahovala nepřesné informace. Starosta obce navrhl, aby další kontroly finančního 

výboru probíhaly po předchozím předání seznamu požadovaných dokumentů a za 

přítomnosti starosty obce. 

 Zastupitelé vzali zprávu na vědomí. Odsouhlaseno všemi zastupiteli. Nikdo nebyl 

proti. Nikdo se nezdržel hlasování. 

3) Starosta obce se vyjádřil k některým bodům ze zprávy kontrolního výboru. Diskuse probíhala 

zejména nad smlouvou o zimní údržbě obecních cest. Starosta obce ve spolupráci se 

zastupiteli doplní do smlouvy informace doporučené kontrolním výborem a připraví smlouvu 

na příští sezónu na pracovní poradě zastupitelů 18. 3. 2020. Dále se diskutovalo o pachtovní 

smlouvě. Starosta obce zjistí informace od pachtýře o možnostech zkrácení výpovědní doby. 
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 Zastupitelé vzali zprávu na vědomí. Odsouhlaseno všemi zastupiteli. Nikdo nebyl 

proti. Nikdo se nezdržel hlasování. 

4) Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními č. 13, 14, 15, a 16. 

 Zastupitelé vzali na vědomí. Odsouhlaseno všemi zastupiteli. Nikdo nebyl proti. Nikdo 

se nezdržel hlasování. 

Různé: 

Na základě podnětů od občanů se zastupitelstvo obce bude dále zabývat následujícími body: 

- Veřejné osvětlení u **** 

- Kvalita vody ve spodní části obce 

- Pořezání polámaných stromů okolo rybníka pod školou. 

Přílohy: 

č. 1: Zpráva finančního a kontrolního výboru 

 

Veřejné zasedání bylo ukončeno v  20:10  hodin. 

 

Ověřovatelé: Václav Pecha ………………………………  dne…………………………………………. 

   

Josef Slavík ………………………………..   dne…………………………………………. 

 

Starosta:  Zdeněk Mayer …………………………………  dne…………………………………………. 

 

Zapisovatel:   Renata Potměšilová ………………………… dne………………………………………… 


