OBEC BUDKOV

ZÁPIS č. 9 /2018

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDKOV KONANÉHO V
KANCELÁŘI OÚ BUDKOV 31. 12. 2018 OD 09: 00 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce Ing. Petr Hejhal
Přítomni členové ZO: dle prezenční listiny 7 všichni
Starosta obce Ing. Petr Hejhal zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a
konstatoval, že je přítomno 7 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 2019
4. Projednání návrhu rozpočtového výhledu na roky 2019-2022
5. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene E-ON
6. Projednání smlouvy na likvidaci odpadu ASEKOL
7. Ostatní, Diskuse, stav finančních prostředků, rozbor vody
8. Usnesení, závěr

1. Starosta pověřil zápisem pana Marie Mixovou a ověřením zápisu Vlastimila

Osvalda a Ludmilu Bláhovcovou
2. ZO projednalo navržený program, nebylo navrženo doplnění programu

Pro hlasů 7

Proti hlasů 0

Zdrželi se 0 hlasů -schváleno

3. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2019 Rozpočet navržen jako vyrovnaný ve

výši 2.634.548,-Kč na základě skutečných příjmů a výdajů v běžném roce
2018 dle FIN2-12. Návrh rozpočtu byl zveřejněn od 13.12.2018 do 31.12.2018
na UD a EUD. K návrhu rozpočtu nebyly vzneseny žádné dotazy ani další
požadavky. Příloha č.2
ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019
Pro hlasů 7
4.

Proti hlasů 0

Zdrželi se 0 hlasů -schváleno

Projednání návrhu střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2019-2023.
Střednědobý výhled rozpočtu byl vytvořen na základu návrhu rozpočtu na rok
2019 se zohledněním plánu investic a plánu obnovy Obce. Návrh
střednědobého rozpočtového výhledu byl zveřejněn od 13.12.2018 do
31.12.2018 na UD a EUD. K návrhu střednědobého rozpočtového výhledu
nebyly vzneseny žádné dotazy ani další požadavky. Příloha č.3
ZO schvaluje návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2019-2023
Pro hlasů 7

5.

Proti hlasů 0

Zdrželi se 0 hlasů -schváleno

Na základě žádosti společnosti E-ON byla projednána smlova o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č 1030047129/003 na základě které

vznikne Obci Budkov povinnost strpět umístění 2ks nových sloupů na zřízení
přípojky NN. ZO schvaluje podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č 1030047129/003
Pro hlasů 7

Proti hlasů 0

Zdrželi se 0 hlasů -schváleno

6. Projednání smlouvy se společností ASEKOL ZOZ/2019/1 "Smlouvu o zajištění

zpětného odběru elektrozařízení". ZO schvaluje podpis smlouvy o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení
Pro hlasů 7

Proti hlasů 0

Zdrželi se 0 hlasů -schváleno

7. Informace o výsledcích rozboru vody, stav finančních prostředků na účtech

obce, vzato na vědoní
8. Po schválení usnesení byla schůze ukončena v 9:45 Hod.

V Budkově dne 31.12 2018

Ověřovatelé zápisu:

Zapsala: Marie Mixová

Vlastimil Osvald

starosta: Ing. Petr Hejhal

Lubmila Bláhovcová

USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BUDKOV K ZÁPISU č .9/2018 31.12.2018
Zastupitelstvo Obce:
Pověřuje
1/ Zápisem Marii Mixovou
ověřovatele zápisu : Vlastimila Osvalda a Ludmilu Bláhovcovou
Bere na vědomí
7./ Informaci o výsledcích rozboru vody, stav finančních prostředků na účtui obce
Schvaluje:
2./ Program zasedání
Pro 7 hlasů

Proti 0 hlasů

Zdrželi se 0 hlasů - schváleno

3/ Návrh rozpočtu na rok 2019 Rozpočet navržen jako vyrovnaný ve výši 2.634.548,-Kč na
základě skutečných příjmů a výdajů v běžném roce 2018 dle FIN2-12. Návrh rozpočtu byl
zveřejněn od 13.12.2018 do 31.12.2018 na UD a EUD. K návrhu rozpočtu nebyly vzneseny
žádné dotazy ani další požadavky. Příloha č.2
Pro 7 hlasů

Proti 0 hlasů

Zdrželi se 0 hlasů - schváleno

4/ Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2019-2023

Pro hlasů 7

Proti hlasů 0

Zdrželi se 0 hlasů -schváleno

5./ Podpis smlovy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č 1030047129/003 na
základě které vznikne Obci Budkov povinnost strpět umístění 2ks nových sloupů na zřízení
přípojky NN.
Pro 7 hlasů

Proti 0 hlasů

Zdrželi se 0 hlasů - schváleno

6./ Smlouvu se společností ASEKOL ZOZ/2019/1 "Smlouvu o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení".
Pro hlasů 7

Proti hlasů 0

Zdrželi se 0 hlasů -schváleno

8./ Usnesení této schůze ZO - Jednání ukončeno v 9:45
V Budkově dne 31.12.2018
starosta: Ing. Petr Hejhal

místostarosta: Marie Mixová

