Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Mlékojedy,
konaného dne 13.03.2012, od 18:00 hodin
Zasedání zastupitelstva obce Mlékojedy bylo zahájeno v 18:00 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 přítomno6 zastupitelů: Ing. Ondřej Schoř, Tomáš Kormunda, Robert Šanda, Miroslav
Vokálek, Jana Hájková a Jiří Bursa.

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Schoř navrhl Lucii Královou jako zapisovatelku schůze a
Roberta Šandu s Tomášem Kormundou jako ověřovatele.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mlékojedy schvaluje navrhované osoby do funkcí.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Informace finančního výboru o hospodaření v roce 2011
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Schoř seznámil členy ZO s materiálem Finančního výboru
ze dne 06.03.2012 k hospodaření roku 2011. Detailně rozebrány příjmy a výdaje obce za rok
2011. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti tvoří ztráta - 245 590,38 Kč, což není projev
špatného hospodaření, ale výsledek změny metodiky (odpisy) a prováděním nutné a
zanedbané údržby. Hospodářský výsledek roku 2011 z položky 431.0311 výsledek
hospodaření ve schvalovacím řízení bude přeúčtován na položku 432. 310 nerozdělený zisk,
neuhrazená ztráta minulých let.

Návrh usnesení:
Hospodářský výsledek roku 2011 z položky 431.0311 výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení bude přeúčtován na položku 432. 310 nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
Zastupitelstvo obce Mlékojedy schvaluje navrhované usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Změna metodiky rozpočtu pro rok 2012
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Schoř seznámil členy ZO s dalším důležitým materiálem
Finančního výboru ze dne 06.03.2012 k rozpočtové úpravě roku 2012.
Byla vydána Vyhláška číslo 452/2011 Sb. ze dne 21. prosince 2011, kterou se mění vyhláška
číslo 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Plyne z ní pro obce
celá řada výrazných změn. Novela rozpočtové skladby s účinností od 1.1.2012 byla operativně
zveřejněna v závěru ledna 2012 a je třeba provést technické úpravy rozpočtu. Nebude již
používána položka 1337 a je důmyslně nahrazena položkou 1340.

Návrh usnesení:
Opravit rozpočet ve smyslu výše citovaném v použití položky. Přesto, že se jedná o
technickou úpravu, budeme účtovat a evidovat jako první rozpočtové opatření v roce 2012.
Zastupitelstvo obce Mlékojedy schvaluje navrhované usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.

Diskuse:
•

retardéry v obci

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00 hod.

Zápis byl vyhotoven: 14.03.2012

Přílohy zápisu:
1)
2)

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

Zapisovatel:

Lucie Králová

Ověřovatelé:

Robert Šanda

Tomáš Kormunda

Starosta obce: Ing. Ondřej Schoř
Razítko obce:

