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Zápis č. 1/2018 ze dne 14.3.2018 z veřejného zasedání obecního
zastupitelstva konaného v úřadovně OÚ od 19,00 hod

Program: 1) Schválení rozpočtu pro rok 2018
2) Schválení rozpočtového opatření č. 1
3) Schválení střednědobého výhledu na roky 2019-2021
4) Diskuze
5) Usnesení
6) Závěr
Přítomni: Rudolf Pokorný, Jaroslav Řehák, Pavla Drapáková, Vlasta Jandová, Hana
Poláková, Ladislav Kroutil, Václav Popek, účetní Heidi Zvonková
Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Ověřovatelé zápisu: R. Pokorný, J. Řehák – odsouhlaseno
Volba návrhové komise: V. Jandová, P. Drapáková – odsouhlaseno
Zahájení zasedání v 19.10 hod 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 seznamuje zastupitelstvo s rozpočtem obce, s výší příjmů a výdajů. Příjmy
jsou ve výši 3.269.280,- Kč, výdaje činí 2.109.375,- Kč. Závaznými ukazateli byly
stanoveny paragrafy. Rozpočet na rok 2018 je schvalován jako přebytkový. Přebytek
činí 1.159.905 Kč. Z přebytku budou hrazeny nepředpokládané výdaje. Rozpočet je
zveřejněn na úřední desce OÚ na obchodě i na internetových stránkách obce.
Jednohlasně
proti.

odsouhlaseno

7 hlasy, 0 se zdržel hlasování, 0

2. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.1
Odsouhlaseno 7 hlasy, 0 se zdržel hlasování, 0 proti.
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled na roky 2019-2021.
Odsouhlaseno 7 hlasy, 0 se zdržel hlasování, 0 proti.

4. Diskuze:
Místostarosta Jaroslav Řehák informuje o údržbových pracích, které jsou pro tento
rok v plánu. Ořezání stromů, pokácení jív u hřbitova, ořezání tújí u čekárny, lip u
Gottliebů, u Kryspínů, u hasičské zbrojnice pokácení břízy.
V Řehči je třeba vybagrovat náhon k Francovi, dále ve Lhotě u mostu a u Oldřicha
Žďárského vybagrovat a opravit rozpadlý most.
Dále pan Řehák plánuje výlety pro děti a jejich rodiče – jeden v okolí Kacákovy Lhoty
s opékáním buřtů, druhý na dělostřeleckou pevnost Stachelberg – podle počtu
přihlášených účastníků.
5. Usnesení:
Obecní zastupitelstvo souhlasí a schvaluje rozpočet obce pro rok 2018 jako
přebytkový, na závazné ukazatele – paragrafy. Z přebytku budou hrazeny
nepředpokládané výdaje. Dále schvaluje rozpočtové opatření č. 1 a
střednědobý výhled na roky 2019 – 2021.
Bereme na vědomí údržbové práce, které jsou v plánu pro rok 2018.
Jednohlasně odsouhlaseno, 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování.
6. Závěr ve 20.30 hod

Ověřovatelé zápisu:

……………………………
Rudolf Pokorný

……………………………………..
Jaroslav Řehák

Zapsala: H. Poláková
Kacákově Lhotě dne 14.3.2018

