Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Mlékojedy,
konaného dne 3.11.2015, od 19:00 hodin
Zasedání zastupitelstva obce Mlékojedy bylo zahájeno v 19:00 hodin v zasedací místnosti
objektu Obecního úřadu, čp. 41, starostou obce Ing. Ondřejem Schořem, který také tuto schůzi vedl.
Po zahájení starosta obce předal členům zastupitelstva obce heslovitý program schůze.
Na schůzi bylo přítomno 4 zastupitelé: Ondřej Schoř, Jana Hájková, Robert Šanda, Tomáš
Kormunda. Nepřítomni : Pavel Bursa, Jiří Bursa
Usnesení č. 1: Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce Ing. Ondřej Schoř navrhl Terezu Géciovou jako zapisovatelku schůze a Janu
Hájkovou s Tomášem Kormundou jako ověřovatelem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Mlékojedy schvaluje navrhované osoby do funkcí.
Výsledek hlasování:
Pro: 4 členové
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. 2: Změna rozpočtu pro rok 2015, rozpočtové opatření číslo 06/2015
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Schoř seznámil členy ZO s důležitým materiálem Finančního
výboru ze dne 03.11.2015 k rozpočtové úpravě číslo 06 roku 2015. Nutno upravit rozpočet. Došla a
byla i zaplacena platba dílčích položek.
Rozpočtové opatření číslo 06/2015 se týká také úprav položek, které jsou již jasnější než v prosinci
roku 2014, nebo i během roku 2015.
RO č.06/2015 je přiloženo v příloze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.06/2015 obce Mlékojedy.
Výsledek hlasování: Pro: 4 členové
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.

Diskuze:
29.11. Svato Martinské hody – od 12h. od 14h kvartet Severka bude hrát koledy
Připraven projekt na zřízení Semaforu
Pečovák – rekonstrukce, přizveme architekta, aby nám doporučil co je nejvíce akutní k opravě.
VPP- podepsané dodatky ke smlouvám
Bec odpady- zvažuje se přistavení kontejneru na kovošrot + bioodpad
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Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45 hod.
Zápis byl vyhotoven: 25.11. 2015

Přílohy zápisu:
1)
2)

Prezenční listina
Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zapisovatel:

Tereza Géciová

Ověřovatelé:

Tomáš Kormunda
Jana Hájková

Starosta obce: Ing. Ondřej Schoř

Razítko obce:
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