OBEC BUDKOV
ZÁPIS č. 7 /2017
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDKOV KONANÉHO V
KANCELÁŘI OÚ BUDKOV 13. 9. 2017 OD 18: 00 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce Ing. Petr Hejhal
Přítomni členové ZO: dle prezenční listiny 6 všichni
Starosta obce Ing. Petr Hejhal zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání
a konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Navržený program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Dětské hřiště
Rozpočtové opatření č. 8/1017
Zpráva kontrolního výboru o výsledku provedení konroly
Zpráva finančního výboru o výsledku provedení konroly
Informace o činnosti, různé
Usnesení, závěr

1. Starosta pověřil zápisem pana Jindřicha Fridricha a ověřením zápisu

Vlastimila Osvalda a Bohumila Helvicha
2. ZO projednalo navržený program, byly navrženy změny - doplnění programu

o jeden bod změna výše příspěvku na obědy pro občany obce
Pro 6 hlasů

Proti 0 hlasů

Zdrželi se 0 hlasů bo zařazen jak 7 s tím že

body 7a 8 se posunou
3. Na základě žádosti občanů byl zpracován projekt na stavbu dětského hřiště a

jeho umístění. Byly podány dvě nabídky v různém rozsahu rozsahu prací.
Zastupitelstvo obce obě varianty vyhodnotilo a schvaluje provedení varianty s
dodávkou vlastních prací tedy dodávku herních prvků a jejich montáž dle
nabídky ze dne ze strany Luna progress a zajištění výkopových prací a
zásypu z jiných zdrojů
Pro 6 hlasů

Proti 0 hlasů

Zdrželi se 0 hlasů - schváleno

4. V souvislosti s probíhajícími akcemi bylo navrženo rozpočtové opatření č. 8 v

rozsahu návrhu v příloze. Zejména se jedná o snížení účtu výdajů na
2141/6121 -400.000,- a navýšení 2141/5171 o +500.000,-Kč a navýšení účtu

3639/6121 +150.000-Kč s tím, že nepokryté rozdíly se zaúčtují proti kapitole
financování.
Pro 6 hlasů

Proti 0 hlasů

Zdrželi se 0 hlasů - schváleno

5. Kontrolní výbor předložil zprávu o provedení kontrole za období od 13.4.2017

do 30.8.2017 s tím, že nebyly nalezeny nedostatky. - vzato na vědomí
6. Finanční výbor předložil zprávu o provedení kontrole za období od 10.5.2017

do 27.8.2017 s tím, že nebyly nalezeny nedostatky. - vzato na vědomí
7. Na základě informace dodavatele obědů Šumava Gastro bylo zjištěno, že s

účinností os 1.9.2017 budou dodávány obědy za 80,-Kč za jídlo. V souvislosti
s tím Obec Budkov pro občany důchodce schvaluje změnit spoluúčast na
25Kč,- za jedno jídlo.
Pro 6 hlasů

Proti 0 hlasů

Zdrželi se 0 hlasů - schváleno

8. Informace o činnosti, různé

Informace o stavu prostředků na účtech obce
Ve čtvrtek 14.9.2017 bude zahájeny práce na střeše KD
V restauraci došlo k uvolnění zárubně. Reklamace Rosa zajistí starosta.
Informace o jmenování zapisovatele OVK Dominik Hejhal pro volby do
poslanecké sněmovny ve dnech 20-21.10.2017
9. Usnesení závěr – po schválení usnesení bylo zasedání ZO ukončeno v 19:00

V Budkově dne 13.9 2017

Zapsal: Jindřich Fridrich
Ověřovatelé zápisu: Bohumil Helvich

starosta: Ing. Petr Hejhal

Vlastimil Osvald

USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BUDKOV K ZÁPISU č .7/2017 13.9.2017
Přítomno 6 ze 6 členů ZO
Určuje ověřovatele zápisu
1./ Vlastimila Osvalda a Bohumila Helvicha
Schvaluje:
2./ Program zasedání rozšířený o bod 7 Změna finanční spoluúčasti obce za
dodážené obědy Šumava Garstro
Pro 6 hlasů

Proti 0 hlasů

Zdrželi se 0 hlasů - schváleno

3./ Vybudování dětského hřiště - dodávku herních prvků a jejich montáž dle nabídky
ze dne ze strany Luna progress a zajištění výkopových prací a zásypu z jiných zdrojů
Pro 6 hlasů

Proti 0 hlasů

Zdrželi se 0 hlasů - schváleno

4./ Rozpočtové opatření č. 8/2017 v rozsahu návrhu v příloze. Snížení výdajů účtu
2141/6121 -400.000,- navýšení výdajů účtu 2141/5171 o +500.000,-Kč a navýšení
výdajú účtu 3639/6121 +150.000-Kč s tím, že nepokryté rozdíly se zaúčtují proti
kapitole financování.
Pro 6 hlasů

Proti 0 hlasů

Zdrželi se 0 hlasů - schváleno

7./ Obec Budkov schvaluje změnit spoluúčast pro občany důchodce na 25Kč,- za
jedno jídlo.
Pro 6 hlasů

Proti 0 hlasů

Zdrželi se 0 hlasů - schváleno

Bere na vědomí
5./ Zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole za období od 13.4.2017 do
30.8.2017
6./ Zprávu finančního výboru o provedené kontrole za období od 10.5.2017 do
27.8.2017
8./ Informaci o množství finančních prostředků na účtech obce
Informaci o zahájení prací na střeše KD
Informaci o nutnosti reklamace osazení zárubně v KD – st. společnost Rosa
Informaci o jmenování zapisovatele OVK Dominik Hejhal pro volby do poslanecké
sněmovny ve dnech 20-21.10.2017

9./ Závěr: Jednání ukončeno v 19:00
V Budkově dne 13.9.2017

starosta: Ing. Petr Hejhal

místostarosta: Jindřich Fridrich

