Zápis

z 11. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice, konaného dne 10.2.2016 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti úřadu městyse.
Přítomno:
10 členů zastupitelstva
1 omluveni (p. Rataj)
2 občané
Navržený program:
1)
Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2)
Kontrola zápisu a usnesení z 10. zasedání zastupitelstva městyse
3)
Rozpočtové opatření k 31.12.2015
4)
Rozpočet 2016
5)
Zpráva inventarizační komise
6)
Vyřazení majetku
7)
Žádost o poskytnutí podpory spolky a občanská sdružení
8)
Žádost o prodej části pozemku p.č. 490 a části pozemku 31/1 v k.ú. Radešov
9)
Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni
10)
Ostatní
1)

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise
Zasedání zastupitelstva městyse zahájil starosta p. Milan Žejdl a přivítal všechny
přítomné. Dle prezenční listiny je přítomno 10 členů zastupitelstva městyse – je tudíž
usnášeníschopné. Starosta seznámil přítomné s navrženým programem. Program byl členy
zastupitelstva městyse schválen – viz usnesení č. 1.
Pro:
10
Proti:
0
Zdržel se:
0
Zapisovatelkou byla pověřena zaměstnankyně městyse ing. Jana Vlažná, ověřovatelé zápisu
Ing. Pilný a Ing. Kala
– viz usnesení č. 2
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se: 1 (Kala)
2)
Kontrola zápisu a usnesení z 10. zasedání zastupitelstva městyse
Dotazem na ověřovatele zápisu bylo jištěno, že vše, co bylo projednáváno, bylo také zapsáno.
3)
Rozpočtové opatření k 31.12.2015
Přednesla Ing. Vlažná, rozpočtové opatření měli zastupitelé k dispozici, nikdo neměl
připomínek.
– viz usnesení č. 3
Pro:
10
Proti:
0
Zdržel se:
0
4)
Rozpočet 2016
Přenesl p. starosta – rozpočet měli zastupitelé k dispozici. Starosta přenesl změny, které
vyplynuly z diskuze a konzultací s ostatními zastupiteli a výbory. Rozpočet byl předložen
jako přebytkový s přebytkem 3.146.100,- Kč Celkové příjmy ve výši 13.949.300,- a celkové
výdaje ve výši 10.797.200,- Kč
– viz usnesení č. 4
Pro:
10
Proti:
0
Zdržel se:
0
5)
Zpráva inventarizační komise
Přenesla Mgr. Hartlová – inventury byly provedeny dle plánu inventur, nebyly shledány
rozdíly mezi účetnictvím a skutečností. Starosta doplnil tento bod o vyřazení drobného
majetku na základě doporučení inventarizačních komisí.
– viz usnesení č. 5

