OBEC BUDKOV
ZÁPIS č. 1/2018
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDKOV KONANÉHO V
KANCELÁŘI OÚ BUDKOV 4. 4. 2017 OD 18:00 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce Ing. Petr Hejhal
Přítomni členové ZO: 6 dle prezenční listiny příloha č.1
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. Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Projednání výsledků kontroly finančního výboru
4. Projednání výsledků kontrolního výboru
5. Projednání zprávy z přezkumu hospodaření
6. Seznámení s návrhem „Závěrečného účtu obce“
7. Návrh smlouvy o odběru pitné vody

1. Starosta pověřil zápisem pana Jindřicha Fridricha a ověřením zápisu Vlastimila Osvalda
a Bohumila Helvicha
2. ZO projednalo navržený program, nebylo navrženo doplnění programu
Pro 6 hlasů

Proti 0 hlasů

Zdrželi se 0 hlasů

3. Projednání zprávy o kontrole dokladů finančního výboru za 4.Q 2017 a 1.Q 2018.
Kontrola 15.3.2018 Byly označeny doklady které po formální stránce nevykazovaly
správnost v rozsahu chybějící podpisy – vzato na vědomí
4. Projednání zprávy o kontrole zápisů a jejich plnění kontrolního výboru za období od
1.9.2018 do 15.3.2018. Byly nalezeny dokumenty s chybějícími podpisy byly doplněny.
– vzato na vědomí
5. Projednání zprávy z přezkumu hospodaření za rok 2017 od krajského úřadu. Starosta
seznámil zastupitelstvo s výsledkem závěru kontroly. Zpráva je součástí závěrečného
účtu obce za rok 2018 - vzato na vědomí
6. Seznámení s návrhem závěrečného účtu obce za rok 2017 – vzato na vědomí
7. Návrh smlouvy o „Dodávce pitné vody“ smlouva v rozsahu příloha č. 2 byla shledána jako
vyhovující. Smlouvy budou podepsány v rámci odečtu v říjnu až listopadu 2018
Pro 6 hlasů

Proti 0 hlasů

Zdrželi se 0 hlasů

8. Informace – Schváleno rozpočtové opatření č 2 starostou. Platba za dřevo 78t od město
Vlachovo Březí. Nezaplacené poplatky má ke dni 31.3.2018 8 osob. Bude provedena
urgence. Retela prodloužení lhůty výpovědi (Otava elektrošrot). Výměny vodoměrů z
důvodu zamrznutí 2x budou hrazeny. Oprava veřejného osvětlení provedena

21.3.2018. Dne 7.4.2018 bude brigáda MS – Luh Budkov na dokončení hřiště. Vzato
na vědomí
9. Usnesení závěr – po schválení usnesení bylo zasedání ZO ukončeno v 19:15

V Budkově dne 4.4 2018

Zapsal: Jindřich Fridrich

Ověřovatelé zápisu: Vlastimil Osvald

starosta: Ing. Petr Hejhal

Bohumil Helvich

USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BUDKOV K ZÁPISU č .1/2018 4.4.2018
Přítomno 6 ze 6 členů ZO
Určuje ověřovatele zápisu
1./ Vlastimila Osvalda a Bohumila Helvicha
Schvaluje:
2./ Program zasedání
Pro 6 hlasů

Proti 0 hlasů

Zdrželi se 0 hlasů - schváleno

7./ Návrh smlouvy o „Dodávce pitné vody“ smlouva v rozsahu příloha č. 2 byla shledána
jako vyhovující. Smlouvy budou podepsány v rámci odečtu v říjnu až listopadu 2018
Pro 6 hlasů

Proti 0 hlasů

Zdrželi se 0 hlasů - schváleno

Bere na vědomí
3./ Zprávu o kontrole dokladů finančního výboru za 4.Q 2017 a 1.Q 2018
4./ Zprávu o kontrole zápisů a jejich plnění kontrolního výboru za období od 1.9.2018 do
15.3.2018
5./ Zprávu z přezkumu hospodaření za rok 2017 od krajského úřadu
6./

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017

8./

Rozpočtové opatření č 2 , Platba za dřevo 78t od město Vlachovo Březí. Nezaplacené

poplatky má ke dni 31.3.2018 8 osob. Retela prodloužení lhůty výpovědi (Otava elektrošrot).
Výměny vodoměrů z důvodu zamrznutí 2x budou hrazeny. Oprava veřejného osvětlení
21.3.2018. Dne 7.4.2018 bude brigáda MS – Luh Budkov na dokončení hřiště
9./ ZO vydalo toto Usnesení a jednání ukončilo v 19:15
V Budkově dne 4.4.2018

starosta: Ing. Petr Hejhal

místostarosta: Jindřich Fridrich

