ZÁPIS A USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDKOV
č. 3 /2019
Doba konání : čtvrtek 21.března 2019 od 18.00 hodin
Zasedání řídil: starosta obce Ing. Petr Hejhal
Přítomni členové ZO: dle prezenční listiny 6 ze 7 viz. příloha1
Místo konání : obec Budkov – kancelář starosty obecního úřadu
Navržený program:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Projednání návrhu návrhu rozpočtového opatření 2/2019
4. Zadání opravy střecha č.p.49
5. Znak a prapor obce Budkov, výsledky ankety
6. Ostatní, Diskuse, stav finančních prostředků
7. Usnesení, závěr
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. Určuje zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zapisovatel – Petr Hejhal
Ověřovatelé – Jindřich Fridrich, Vlastimil Osvald
2. ZO schvaluje program zasedání beze změny
Pro
6
Proti 0
Zdrželi se
0 - schváleno
3. ZO projednalo návrh rozpočtové změny, viz. Příloha č.2. Návrh navyšuje objem
finančních prostředků na opravu střechy objektu č.p. 49
Návrh usnesení 3/3: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opaření č.2
Pro
6
Proti 0
Zdrželi se
0 - schváleno
4. ZO projednalo možnost zadání opravy střechy objektu č.p. 49. K dispozici 1
cenová nabídka firma Škabroud ve výši 172 994,- Kč za zakázku. Pan Osvald
navrhuje řešení zakázky jinou formou. Objekt využívají členové SDH a
navrhuje vyřešit nákupem materiálu a brigádou členů SDH.
Návrh usnesení 3/4: Zastupitelstvo obce schvaluje zadání opravy střechy
objektu č.p. 49 firmě Škabroud za cenu ve výši 172 994,- Kč
Pro
1
Proti 5
Zdrželi se
0 - neschváleno
5. ZO Zadalo zpracování návrhu znaku a praporu obce Budkov. V rámci ankety
vyhrál návrh znaku č. 5. ZO bere na vědomí výsledek ankety. Vzhledem ke
složitosti praporu návrhu č.5 chce ZO projednat možnost jeho zjednodušení s
autorem. – vzato na vědomí
6. ZO bylo seznámeno se zůstatky na účtech obce, – vzato na vědomí
7. Zasedání ZO bylo po schválení Usnesení pod body 2, 3, ukončeno v 19.00 hod.
V Budkově dne 21.3. 2019

Ověřovatelé zápisu:

starosta: Ing. Petr Hejhal

Jindřich Fridrich

Tomáš Kolář

místostarosta: Marie Mixová

