Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Mlékojedy,
konaného dne 05.04.2016, 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 5 zastupitelů: Ondřej Schoř, Tomáš Kormunda, Jiří Bursa., Jana Hájková,
Robert Šanda. Nepřítomni: Pavel Bursa

Usnesení č. 1: Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce Mlékojedy pan Ondřej Schoř navrhl Terezu Géciovou jako zapisovatelku schůze a
Tomáše Kormundu s Jiřím Bursou jako ověřovatelem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Mlékojedy schvaluje navrhované osoby do funkcí.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 2: závěrečný účet roku 2015
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Ondřej Schoř předložil zastupitelům veškerou dokumentaci
k projednání Závěrečného účtu za rok 2015 k nahlédnutí a prostudování včetně materiálů od
Finančního výboru ze dne 01.04.2016 a Kontrolního výboru ze dne 01.04.2016. Zpracována Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mlékojedy za rok 2015 od paní auditorky Ing. Blanky
Vorlíčkové ze dne 15.března 2016.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Mlékojedy schvaluje Závěrečný účet obce Mlékojedy roku 2015 (závěrku
hospodaření obce) a to bez výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 členů
Usnesení bylo schváleno

Proti: 0 členů

Zdrželi se: 0 členů

Usnesení č. 3: ukončení roku 2015
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Ondřej Schoř předložil v souladu s platnou metodikou a
legislativou zastupitelům obce návrh na zaúčtování položky Hospodářský výsledek roku 2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Mlékojedy schvaluje a souhlasí s přeúčtováním položky Hospodářský výsledek
roku 2015 z položky 431.0315, výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, který bude přeúčtován
na položku 432.0310 nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 členů
Usnesení bylo schváleno

Proti: 0 členů

Zdrželi se: 0 členů

Usnesení č. 4: Změna rozpočtu pro rok 2016, rozpočtové opatření číslo 01/2016
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Schoř seznámil členy ZO s důležitým materiálem Finančního
výboru ze dne 01.04.2016 k rozpočtové úpravě číslo 01 roku 2016. Nutno upravit rozpočet. Dodatek
smlouvy s PÚ na VPP je prodloužen do 31.10.2016.
Rozpočtové opatření číslo 01/2015 se týká také úprav dílčích položek, které jsou již jasnější než
v prosinci roku 2015. RO č.01/2015 je přiloženo v příloze.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.01/2015 obce Mlékojedy.
Výsledek hlasování: Pro: 5 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 5. Koupě traktoru
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Schoř seznámil členy ZO se záměrem zakoupit komunální traktor.
Ten co se užívá, tak se na něm čím dál častěji řeší opravy, proto by bylo vhodné zakoupit již
profesionální traktor, který by se mohl využívat třeba i při povodních. Zjistíme nabídku a na dalším
zastupitelstvu se dohodne, která nabídka se zastupitelům bude zdát nejvhodnější.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Mlékojedy schvaluje záměr a souhlasí s koupí traktoru.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 členů
Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno

Diskuze:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Přidělat mříže na boxernu
Přidělat lavičky po obci
SUS – opravit žlábek na silnici u pí. Vokálkové č.p.2
Ořezat topoly u hřbitova a u Labe – VPP
U Labe vybudovat přírodní volejbalové hřiště
Mikroregion Porta Bohemica – Vodácký výlet dne 3.6.2016. Vše bude upřesněno do
2.května..Omezená kapacita.
7) Dořešit bioodpad
8) Dne 30.4.2016 od 18h čarodějnice – občerstvení zajistí OU
9) Dne 29.4. – 1.5.2016 Rybářské závody u Labe
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Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45 hod.
Zápis byl vyhotoven: 13.4.2016

Přílohy zápisu:
1)
2)

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

Zapisovatel:

Tereza Géciová

Ověřovatelé: Tomáš Kormunda
Jiří Bursa
Starosta obce: Ing. Ondřej Schoř

Razítko obce:
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