
                                          Z Á P I S    č.5/2021

 ze zasedání zastupitelstva Obce Kamenný Malíkov, konaného dne 9.9.2021

 

Přítomni: Marie Součková, Lenka Malíková, Mgr. Pavla Daumann, Ing. Miroslav Kašparů,, Aneta
Dolečková, MgA. Petra Vodáčková,  Milan Líbal

Omluveni: 

Hosté:  

Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod..

 Místo konání: Obec Kamenný Malíkov – zasedací místnost obecního úřadu

Navržený program:                                                                                                                               

                                   1)  Přivítání + určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, seznámení 

                                        s programem zasedání

                                   2) Kontrola usnesní z minulé schůze

                                   3) Informace o hospodaření obce

                                   4) Program na vítání občánků

                                   5) Rozpočtové opatření                                

                                   6) Různé, příprava voleb a auditu

1) Zahájení + schválení programu jednání + určen  í ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Zahájení  provedla  starostka  obce  paní  Marie  Součková.  Starostka  přivítala  všechny  členy
zastupitelstva a hosty. Dále seznámila přítomné s programem jednání. Jako ověřovatelé zápisu byli
 určeni: MgA. Petra Vodáčková Lenka Malíková, Marie Součková

Zapisovatelkou byla určena Mgr. Pavla Daumann. 

Starostka  nechala  hlasovat  o  tom,  zda  všichni  přítomni  souhlasí  s  navrženými body jednání,  s
ověřovateli zápisu a zapisovatelkou.

 Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání     pro – 7  proti – 0  zdržel se – 0

Zastupitelstvo obce schvaluje navržené ověřovatele zápisu  pro – 7  proti – 0  zdržel se - 0

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku                         pro – 7 proti – 0  zdržel se – 0

 2)Kontrola usnesení z     minulé schůze

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 5 – výdaje na opravu účelové cesty.

 3) Informace o hospodaření obce

Zastupitelstvo obce bylo informováno s hospodařením obce. Zůstatky na bankovních účtech:

KB k 31. 8. 2021      3.208.283,89 Kč

ČNB k 31. 8. 2021    1.910.780,11 Kč



4)   Program na vítání občánků

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov projednalo přípravu a organizaci akce Vítání občánku, která
je naplánovaná na 18.9.2021 ve 14:00 hodin v zasedací  místnosti  Obecního úřadu Kamenného
Malíkova. 

5) Rozpočtové opatření

Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov bylo seznámeno s rozpočtovým opatření č. 6, 7, 8. Jedná se
o navyšování  výdajů na vyplácení odměn za práci v obecním lese v boji proti kůrovci.  
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6,7,8.

Pro        7                        Proti        0                            Zdržel se           0

Usnesení č. 1/5/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6,7,8.

6) Různé -  příprava voleb, vánoční dárky

Zastupitelstvo Obce Kamenný Malíkov bylo seznámeno s přípravou voleb 2021. 

Zastupitelstvo obce projednalo vánoční dárky na rok 2021. 

Zasedání bylo ukončeno ve 19:00 hod.

 Kamenný Malíkov 19.9.2021

  

…………………………..                                                               …………………………..

  MgA. Petra Vodáčková,                                                                                 Lenka Malíková

   ověřovatel zápisu                                                                                 ověřovatel zápisu  

.....................................                                                                    ….....................................

Mgr.Pavla Daumann                                                                           Marie Součková

   zapisovatelka                                                                                       starostka

 

 

 


