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Zápis:
Ze zasedání obecnÍho Zastupitelstva konaného v klubovně hasičski zbrojnice

Začátek : 19.00 hodin
Přítnmni : p.p. Portášik, Vinter, Kropáčková,Čr{ňov{Rezler, Švec,Vlček
Dále přítomni : 5
Zasedání zahájitr starosta obce p.Portášik,přlvítď přítomné a prohlásil zasedáni za
usnášcníschopné.

Bylinavrženi :
Zapis*v*tel : p.Hxídková
Návrhová a mandátní konnise : p.Yinter, Kropáčková,Čaňová
ovčřovatelé zápisu : Vlček, Rezler

PROGRAM

:

1. Konlrola

usnesení z ý.zasedání-borl 10- zajištění osazeni slcupkťl na xkaznt*le

rychlosti
Rozpočtovéopatřeni 5,6,712016
Rozpočet na rok 2017
Schvalení nového školského abvodu
Schválení náwhu rozpočtu DSOl{oražďovicko na rok 2017
Inventarizační komise pro inventury majettrcu obce
7 ' V1tvořoní rozpočtovéhoqýhledu na roky 201 8-2023
8, Ukončenípsaní koniky p.Twdá
9, Inťormace- sociální lůžka
10. Diskuse
tr 1. }Jávrh na usnesení
12' Zčtvčr

2.
3.
4.
5.
6.

Progranr zasedání byi jednohtasně schvalen.

1.

K*lrrtrrja usrroseni e $.xasedání-bgd

1Ů

Starosta předal slovo p. Švecovi,ten uvedl, že k montaži dojde v měsíci lednu 2017

2.

Rozpočtová opaďení 5,6"?narc

Přeč*tla p.}Inídková"Zs j*dnohlasně schvaluje"

3.

R*xpoř*t2*17

řř*četl* p'ř{nidk*vá.St*rr:sta doplníl. ** rnzpočet bytr vyv*š*n na cl*ktrn*ické desce i na
vývěsce' V pří.jnrech bude mďá úprava * 3'80Ů Kč na poloŽce 4112- dotace na výkon
státní $ýiáVJ" V návrh*:azpo*trrbyla odhadnuta čásf}a 54.s*0 Kč,ale 2Ž.I2. přišia do
d*t*l'é s*lx&rky přesná ixňtTl1&.ťe 0 vyši tét* dotace' Na rok 20l6 je počítanoz 57'800
Kč.Zo bylo inťormováno a jednohlasně schvalujs rozpočet obce na rok 2016 a to:

Přfimy * 4.4?3.**ff Kč a Výdaj* _ 4.1s4.200 Kč Rozpočet se stkvaluje jako př*bytkový
o částku 308.800 Kč.
4.

ť'

Schr'áleni :rové}ro školskéhogbvoďr.|

_

5'

starosta seexfunii veŤejnost s dopisem u },{${J }IoraŽďovice o nov*rx vyme.zeni
školských abvodů.Týká se to zajištění předškolni výclrovy.Bojde k ukončenístnlouvy
o zajištěrtípředškolnilro vxděláváai avytvořeni novilro školskóho obvodu.obcc budc
hradit 2**Kč/nrssičněaa ďitě. ZCI j*dnohlasnš sc}rr'alrtj* uzavŤení sml*uvy * novdnr
šk*l*kénrobvodr'l"

Schvál*nÍ návrhu r*zpočtu ř$o Horažďovicko nn rok

ŽŮl?

starostapťitomnd seznánil s &{vrh*m roep*čtu DS* H*ra*d'ovick* na r*k ?.Ůt?' kteró
bylo řádně vyvěšeno" Zs jcdn*h}asrrě sc}rvalují'
6.

lnvcntafiŽačníkonrise pro invenfury mnjctkrr obcc

$'arostn gtanovil sl*ženÍinve'ntariz*črťk*rnis*

;

Předseda: Vlastimil Vint*r
Členové: Eva Kropáčková
řďeněk Vlčr:lc
Jiří Rezler

Zo j cdnohlasně schvnluji.

?.

Y1*v*ř*nl roup*čl*v*h* v:pax*ri *a

ffi

Žs1&-EŮŽ3

$tarosta obc* uvedl. ž* j*,aifins r.ytr'ďitroqp*čt*vý výhlad" Stanovil, kdo buds

tvořit, p.Čaňová,Vinter a Portášik' Zo ukládá vytvořit rozpočtový výhled.

s.

[Jk*nčmrt

i$hl*d

k*niky

star*sta sexnáNril přítnm:ré x tínr, ž* již p.Tw*lá ne*k*e psát ob*cni kro:riku' Paní
'Krop*čkcvápř*dal*
kr*nikď*e kytici, p*děk*vďa za spolupráci, psaní a tvořeni
kroniky.Fřítornná byia i nová konikařka p.Sluková, }<terá od roku 2017 bude
pokačr:vať v psaní obecrrí kroniky.
9.

lnformaoe:
starosta přečotl dopis od starosly Čbanovie p'Kláska, kd* irrťor:xuje * dobr*volném
sp*luÍinancování tzv.soeiáInich lužek.BJižšíinťonna.ce starnsta přinese až z jednání

Prácheňsk*.

Star*sta piečeti i dopis *d p.Houdka o ukonř*ni činnosti pojízdns' prod*jny'obce se
tento problém net.Ýká.
Inť*ráoval o p*diisu smtr'$v na d*taci na spÍevrl místnjch konruxikací a to u p.Šaškaa

p.Kotlaby.
b.nilltostuua Kropáčkcvá pozvala veřejnost na jiŽ 20.roěník Silvestravskélao'běhu.,
pozrtametď*o Ž* rnartž*léKrCIpáčkovi sta'šís organiz*vánírn b*lru koxči a d*ufají'že
se najd* nástupea* kt*rý bude pokrač*vat v tradici tétCI akcc.

:

1Ú.

Diskuse

--

* upomrnil na začínnjící*s:ry: obci
v hromaděaí o{r*du u obchodu
p.Rezler
r
1to
Eg vidí jako jedno z moftrých fušení,|ess od obohodu kontejner na odpad
odveze a spolu s ním i velkoobjemový kont*jner.
p.Tvrdý _ odpadky v pytlích jsou i v cestě do řID
p.Švec'Mi|an-dotaz, oo dál s pronájmem r*'staurace, stífuosti na to, že nájemce v objekÍ*
netopí.Navrhuje pozvat paní Laňkovouna jed*ání na obecní úřad. Zo

souhlasí'
11.

Náwhrrau$re$eÍí

Náwh přečetl p. Vinter
12.

a by1 je*nohlasně scbválen.

Závěr

Starosta poděkoval všem za {lě*st, p0pi*1 do nového roku hodně

z&aví' sil

a

p*vnýcb

nervů a zasedaní ukoněil.

Ukoněeno:2s. 30 hodin

Usne*ení:

ROZHODLO O

:

511 ptogramu l0,zasediM

tu

Z0

52/ rozpočtových opatřeních 5'6,7 12016
53l rozpočfu na rok 2oL'1 ve výši příjmů4.473.00s
výdqiů4.164.20CI
54/ schvátení nového školskéhoobvodu
55/ schválení rozpoětu DSo Horažďovicko na rok2017
56/ inventarizaění kornisi ve s]ožeqr :,nředseda- Vjnrer
ělenové- Kropáčková,Vlěek,Rezler

UKLADÁ:
l l/ zpracovat rozpočtorrý rnýhled

la roky 2018'2023

',#i,Tff "!;l:ffihy-i':l'"'#.3li,o*ace

) napracovní poradě na

ZapsaÍ: Iitkakídkavá

oÚ
Dne:28.12.2016

ověřili: Vlček Z,denék
Rezler Jiří
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