Zápis z veřejného zasedání ZO Zábrodí dne
5. 8. 2019
Starosta zahájil v 18,07 hodin jednání přivítáním zúčastněných občanů a členů zastupitelstva a
konstatoval, že byl zápis z minulého jednání zastupitelstva řádně ověřen a podepsán bez námitek.
V souladu s jednacím řádem jmenoval ověřovatele zápisu a zapisovatele. Následně seznámil
přítomné s připraveným programem jednání, kde byl oproti původnímu návrhu doplněn o bod
č.4) Cestovní náhrady - směrnice a nechal o něm hlasovat. Jednomyslným hlasováním byl
program jednání přijat.
Ověřovatelé zápisu: Jan Veselý, Ondřej Kohl
Zápisem pověřen: Burdychová Drahomíra
Přítomní zastupitelé: Jan Dlauhoweský, Ladislav Jiroušek, Ondřej Kohl, Petr Habr, Jiří
Matějovic, Jan Veselý (viz. prezenční listina)
Omluven: Petr Baláš
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zpráva o hospodaření a o čerp. rozpočtu obce k 31. 7. 2019
Úprava rozpočtu
Fond oprav na vodovod
Cestovní náhrady - směrnice
Různé
Diskuse
Závěr

Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Zpráva o hospodaření obce k 31. 7. 2019
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce do 31.7.2019
Příjmy 8 117 485,66 Kč
Výdaje 4 471 822,78 Kč
Stavy na účtech k 31.7.2019: ZBÚ 9 732 828,95 Kč, ČNB 3 353 132,95 Kč.
Účty celkem 13 085 961,90 Kč
2. Úprava rozpočtu (příloha č.1).
Starosta podrobně okomentoval jednotlivé změnové položky v rámci projednávaného
rozpočtového opatření. Konstatoval, že rozpočtové opatření bylo projednáno
zastupitelstvem obce. Dne 29.7.2019 byla na účet ČNB přijata dotace na chodník Horní
Rybníky ve výši 999 999,99 Kč. Rozpočtové opatření je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce
Hlasování:

s ch v a l u j e úpravu rozpočtu k 1.8.2019 dle přílohy č.1

Pro:6

Proti: 0

Usnesení č.1/5/8/2019 bylo schváleno.
Fond oprav na vodovod
1

Zdržel se: 0

V roce 2019 se do fondu oprav na vodovod převede částka 114 000,-Kč. Celkem je na
tomto účtu 251 000,-Kč. Fond oprav vodovodu je v účetnictví veden odděleně na účtu
555/0300 „Tvorba a účtování rezerv“ a 441/0300 „Rezervy“
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e převod do fondu oprav na vodovod za rok 2019 ve
výši 114 000,-Kč
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2/5/8/2019 bylo schváleno
3. Cestovní náhrady – směrnice
Cestovní náhrady jsou vypláceny dle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce , §176,
odst1, a ve znění vyhlášky MPSV.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e vyplácení cestovních náhrad dle zákona
č.262/2006,Sb zákoník práce§176, odst1, a ve znění vyhlášky MPSV.
Hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3/5/8/2019 bylo schváleno
4. Různé
Ve sběrném dvoře je červená popelnice na oleje použité v kuchyni.
Proběhlo jednání na OÚ Zábrodí s p. Červíčkem, náměstkem hejtmana KHK o stavu
silnic a možnostech jejich oprav. Pan Červíček přislíbil opravu dlouho kritizovaného
povrch vozovky v horním úseku Červeňáku. Dále pan Červíček vyjádřil podporu záměru
výstavby domova pro seniory v obci Zábrodí.
5. Diskuse
6. Závěr
Starosta obce ukončil jednání ve 18,30 hodin.

Ověřovatelé:………………………….
Jan Veselý

……………………………
Ondřej Kohl

…………………..
Jan Dlauhoweský
starosta obce

…………………..
Ladislav Jiroušek
místostarosta obce

Zapsala dne 5. 8. 2019 Burdychová Drahomíra
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Výpis usnesení ze dne 5. 8. 2019
Č: 1/5/8/2019

Zastupitelstvo obce

s ch v a l u j e úpravu rozpočtu dle přílohy č.1

Č: 2/5/8/2019

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e převod do fondu oprav na vodovod
za rok 2019 ve výši 114 000,-Kč

Č: 3/5/8/2019

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e vyplácení cestovních náhrad dle
zákona č.262/2006,Sb zákoník práce§176, odst1, a ve znění vyhlášky
MPSV.

Jan Dlauhoweský
starosta obce

Ladislav Jiroušek
místostarosta obce

Dne: 5. 8. 2019
Zapsala: Burdychová Draha

VYVĚŠENO:
SEJMUTO:
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