Zápis ze zasedání ZO dne 11. 1.2017
Přítomni: V. Lundák, , Ing. J. Blahna, , P. Bobková, M. Plavec, M.Plavcová
Omluveni: V. Tesárek , J.Poslušný
Program:

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z 12/2016
4. Seznámení s RO č.14
5. Diskuze, různé
6. Usnesení, závěr

Ad. 1.: Zasedání zahájil starosta p.Lundák. Sdělil, že členové ZO jsou přítomni. Poté určil
ověřovatele zápisu z dnešního zasedání - Ověřovatelé zápisu: J.Blahna, P.Bobková
Zápis provede p.H.Tesárková
Přijato bez připomínek.
Starosta p.Lundák se zeptal, zda ověřovatelé předchozího zápisu mají k tomuto zápisu
připomínky. Bez připomínek.
Ad.2.: Starosta V.Lundák předložil návrh programu dnešního zasedání a zeptal se
přítomných, zda chce někdo program doplnit či některý z navržených bodů vypustit. Starosta
nechal o návrhu programu hlasovat.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení č.1/2017: ZO schvaluje návrh programu dnešního zasedání ZO Obory.
Ad.3.: Starosta vyzval člena Kontrolního výboru (KV), aby podal zprávu o kontrole plnění
usnesení ZO.
Člen KV J.Polsušný sdělil, že KV na svém zasedání provedl kontrolu plnění usnesení a vše
bylo splněno.
Starosta vyzval přítomné, zda ke zprávě KV mají připomínky či dotazy. Nikdo se nepřihlásil.
Starosta nechal o přijetí zprávy hlasovat.
ZO bere zprávu na vědomí.
Ad.4: H.Tesárková seznámila ZO Obory s Rozpočtovým opatřením č.14. Jedná se o konečné
úpravy položek a paragrafů v rozpočtu, dle účetní uzávěrky a inventur k 31.12.2016 (
viz.příloha č.1).
Hlasování: 5-0-0
Usnesení č.2/2017: ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.14.

Ad.5: Diskuze: H.Tesárková – nákup drtě k posypu obce
V.Lundák – možnost podání žádosti o dotaci z programu
Nadace ČEZ-„Oranžové hřiště 2017“
- Údržba a obnova hasičských zbrojnic

Hlasování: 5-0-0
Usnesení č.3/2017: ZO Obory schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Nadace ČEZ „Oranžové hřiště 2017“.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení č.4/2017: ZO Obory schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Mze ČR
„ Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného
charakteru a hasičských zbrojnic“.

Ověřili:
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