Obec Kacákova Lhota
Kacákova Lhota 48, tel. 493 555 415, IČO 00578371
Zápis č. 2/2017
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 22.3.2017
konaného v úřadovně OÚ od 19,00 h
Program: 1) Schválení rozpočtu pro r. 2017
2) Informace o zahájení stavebních úprav na budově MŠ
3) Zprávy z obecních zasedání
4) Diskuze
5) Usnesení
Ověřovatelé zápisu: R. Pokorný, J. Řehák.– odsouhlaseno!
Volba návrhové komise: V. Jandová, L. Kroutil -odsouhlaseno !
Přítomno: 7 členů obecního zastupitelstva
Zahájení zasedání v 19.00 h starostou obce. Starosta dává hlasovat o programu zasedání.
O d s o u h l a s e n o 7 hlasy, 0 se zdržel hlasování, 0 proti.
1. Starosta předčítá příjmy návrhu rozpočtu obce na r. 2017, které činí 3.024.470,00 Kč. Výdaje
jsou ve výši 5.375.050,00 Kč. Rozpočet je vyvěšen na úřední desce na obchodě i na
webových stránkách obce. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet pro rok 2017 jako
schodkový, který bude dofinancován z úspor minulých let a plánovaným úvěrem.
Odsouhlaseno 7 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel hlasování.
2. R.Pokorný-1.dubna začnou plánované stavební úpravy na budově OÚ a MŠ. V současné době
se dořešuje výše dotace. Zatím není potvrzeno.
V sobotu 25.3.2017 proběhne úklid půdy a okolí MŠ, tak aby mohly započít práce stavební
firmy, před budovu bude přistaven kontejner TS.
3. Ořezání nebezpečných větví na dubu u MŠ dojednáno s firmou Půhoný, předloží cenovou
nabídku. Pracovníci na veřejně prospěšné práce začali pracovat na zahradě MŠ (hrabání,
úklid).
4. Diskuze:
Pan Kroutil: nepořádek za hřbitovem v příkopu, dotazy některých občanů, zda mají povoleno
kácení starých vyzrálých stromů. Vše řádně oznámeno, povoleno.
Paní Poláková: účetní závěrka za rok 2016 byla předána p. účetní ke zveřejnění na web obce,
rovněž tak inventarizace majetku MŠ k 31.12.2016.
5. Usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet Obce Kacákova Lhota pro rok 2017
jako schodkový, který bude dofinancován z úspor minulých let a plánovaným úvěrem.
Jednohlasně odsouhlaseno, 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování.

6. Závěr ve 19.45 h.

Ověřovatelé zápisu:
……………………………………..

Zapsala: H. Poláková
……………………………………..
V Kacákově Lhotě dne 22.3.2017

