OBEC BUDKOV
ZÁPIS č. 8/2016
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDKOV KONANÉHO V
KANCELÁŘI OÚ BUDKOV 14. 9. 2016 OD 18: 00 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Řezník
Přítomni členové ZO: dle prezenční listiny
Starosta obce pan F. Řezník zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a
konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Obecně závazná vyhláška obce č.2, o nočním klidu
4. Zpráva o provedené kontrole Krajským úřadem
5. Různé
6. Informace starosty o činnosti
7. Usnesení, závěr
Starosta obce navrhl doplnění programu o body 8 a 9
8. Finanční příspěvek na obědy pro občany
9. Rozpočtové opatření č. 10

1. ZO pověřilo zápisem Petra Hejhala a ověřením zápisu Miladu Kalčíkovou a Bohumila
Helvicha ( schváleno 7 hlasy)
2. ZO navržený program schválilo včetně rozšíření o body 8 a 9 (schváleno 7 hlasy)
3. ZO projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2016 o nočním klidu.
Návrh usnesení: ZO Budkov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2016 o
nočním klidu..
Výsledek hlasování:

pro 7 hlasů

Usnesení č.3 bylo schváleno

proti 0 hlasů

zdrželi se 0 hlasů

4. ZO projednalo závěr z dílčí kontroly hospodaření obce Budkov vzato na vědomí
5. Informace o jmenování volební komise Na neobsazená místa v OVK pro volby do ZK
ve dnech 7-8.10 byly jmenovány Jaroslava Bošková, a Jana Fridrichová. Vzato na
vědomí
6. Informace starosty o hospodaření v lese, informace o rozsahu rozpočtového opatření
č 9 ze dne 2.8.2016 vzato na vědomí
7. Bod přesunut na závěr
8. Změna ceny dovážených obědů pro občany: Cena obědů od dodavatele Šumava
Gastro se mění na 70 Kč
Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek na stravování pro občany obce Budkov v
hodnotě 20 Kč s platností od 1.9.2016
Výsledek hlasování :

pro 7 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželi se 0 hlasů

Usnesení č. 8 bylo schváleno
9. Rozpočtové opatření č 10
Byl předložen návrh na rozpočtové opatření v rozsahu návrhu na navýšení nákladů
na hospodářská činnost v lese +50tis, oprava komunuikací +100tis
zdůvodnění: po loňském suchu je zvýšený nápad nahodilé těžby z důvodu usychání
porostů a tím zvýšené náklady na hospodaření v lese.
V souvislosti s nutností provést opravu u bytovek materiál který byl vytěžen bude
použit na rekonstrukci části lesní cesty.
ad7) Po schválení usnesení bylo jednání ukončeno ve 19,30 hodin.

V Budkově dne 14.9. 2016 Zapsal: Petr Hejhal

Ověřovatelé zápisu: Milada Kalčíková

starosta: Řezník František

Bohumil Helvich

USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BUDKOV K ZÁPISU č .7/2016
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 7 z 7 členů ZO
Určuje ověřovatele zápisu
1./ Miladu Kalčíkovou, Bohumila Helvicha

( 7 hlasů pro)

Schvaluje
2./ Program zasedání ZO včetně rozšíření o body 8 a 9

( 7 hlasů pro)

3./ Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2016 o nočním klidu..
pro 7 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželi se 0 hlasů

8./ Příspěvek ZO schvaluje příspěvek na stravování pro občany obce Budkov v
hodnotě 20Kč s platností od 1.9.2016
pro 7 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželi se 0 hlasů

9./ Rozpočtové opatření č. 10 v rozsahu 150 000 Kč
pro 7 hlasů

proti 0 hlasů

zdrželi se 0 hlasů

Bere na vědomí
4./ Informaci o výsledku dílčí kontroly hospodaření obce Budkov v roce 2016
5./ Informaci o jmenování volební komise Na neobsazená místa v OVK pro volby do
ZK ve dnech 7-8.10 2016 .
6./ Informaci starosty o hospodaření v lese
Informaci o rozsahu rozpočtového opatření č. 9 ze dne 2.8.2016
7/ Závěr Jednání ukončeno v 19:30

V Budkově dne 14.9.2016

starosta: František Řezník

místostarosta: ing. P. Hejhal

