OBEC BUDKOV
ZÁPIS č. 10 /2017
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDKOV KONANÉHO V
KANCELÁŘI OÚ BUDKOV 13. 12. 2017 OD 18: 00 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce Ing. Petr Hejhal
Přítomni členové ZO: 5 omluven Helvich, dle prezenční listiny příloha č.1
Starosta obce, Ing. Petr Hejhal zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a
konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Navržený program
1.Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2.Schválení programu
3.Projednání návrhu rozpočtu na rok 2018
4.Projednání návrhu rozpočtového výhledu na roky 2019-2022
5.Inventarizace k 31.12.2017
6.POV 2018 - 2022
7.Společný program MAS Šumavsko 2018
8.Informace o činnosti, prodej dřeva, hřiště, různé
9.Usnesení, závěr

1.Starosta pověřil zápisem pana Jindřicha Fridricha a ověřením zápisu Jaroslavu Boškovou
a Miladu Kalčíkovou
2.ZO projednalo navržený program, nebylo navrženo doplnění programu
Pro 5 hlasů

Proti 0 hlasů

Zdrželi se 0 hlasů

3.Projednání návrhu rozpočtu na rok 2018 Rozpočet navržen jako vyrovnaný ve výši
2.251.000,-Kč. K jednotlivým kapitolám návrhu rozpočtu nebyly vzneseny další
požadavky. ZO bere na vědomí, návrh rozpočtu bude zveřejněn. Příloha č.2
4.Projednání návrhu střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2019-2022. Byl předložen
střednědobý výhled rozpočtu ZO bere návrh na vědomí, návrh střednědobého výhledu
rozpočtu bude zveřejněn. Přílohač.3
5.Starosta předložil plán inventarizace k 31.12.2017. Byla jmenována inventarizační komise
a plán inventur. Do 20.12.2017 proběhne školení a příprava seznamů pro fyzickou
inventuru po 1.1.2018 proběhne inventarizace účtů, zaknihovaného majetku,
pohledávek a závazků. Inventarizace musí být ukončena do 31.1.2018. Vzato na
vědomí
6.V souvislosti s tím, že byly z plánu Programu obnovy venkova (POV) splněny některé body
ZO projednalo aktualizaci Plánu POV pro roky 2018-2022. Příloha č.4 zastupitelstvo
doplňuje nové body dle přílohy.
Pro 5hlasů

Proti 0 hlasů

Zdrželi se 0 hlasů

schváleno

7.Společný program MAS Šumavsko 2018 na rok 2018 je v plánu obnova stomořadí tzv.
Třešňovky v délce cca 250m. Žádost o připojení k výzvě projedná starosta
8.Informace – Byl objednán praný kačírek do dětského hřiště, programovatelné časovače
v provedení do vlhka pro temperování prostoru vrtů. Připravujeme rekonstrukci
vnitřního pláště vodojemu.
9.Usnesení závěr – po schválení usnesení bylo zasedání ZO ukončeno v 19:00
V Budkově dne 29.11 2017

Zapsal: Jindřich Fridrich

Ověřovatelé zápisu: Milada Kalčíková
starosta: Ing. Petr Hejhal

Jaroslava Bošková

USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BUDKOV K ZÁPISU č .10/2017 13.12.2017
Přítomno 6 ze 6 členů ZO
Určuje ověřovatele zápisu
1./ Miladu Kalčíkovou a Jaroslavu Boškovou
Schvaluje:
2./ Program zasedání
Pro 5 hlasů

Proti 0 hlasů

Zdrželi se 0 hlasů - schváleno

6./ Aktualizaci Plánu POV pro roky 2018-2022.
Pro 5 hlasů

Proti 0 hlasů

Zdrželi se 0 hlasů - schváleno

7./ Připojení se do programu MAS 2018 – obnova třešňovky zajistí starosta
Pro 5 hlasů

Proti 0 hlasů

Zdrželi se 0 hlasů - schváleno

Bere na vědomí
3./ Návrh rozpočtu obce Budkov na rok 2018
4./ Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Budkov na rok 2019-2022
5./ Plán inventarizace k 31.12.2017.
8/ Informace – Byl objednán praný kačírek do dětského hřiště, programovatelné časovače
v provedení do vlhka pro temperování prostoru vrtů. Připravujeme rekonstrukci vnitřního
pláště vodojemu.V pondělí byla provedena prohlídka podzemí vodojemu a fotodokumentace
9./ ZO vydalo toto Usnesení a jednání ukončilo v 19:00
V Budkově dne 29.11.2017

starosta: Ing. Petr Hejhal

místostarosta: Jindřich Fridrich

