Zápis se schůze Zastupitelstva obce Chrbonín
Dne: 14.12.2018
Začátek: 19.30 h
Přítomno: 6 členů zastupitelstva
Nepřítomen: 0
Zapsala: Ing. Michala Kvasničková
Ověřil: Miroslav Kazda, Miroslav Veselý

Program:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)

Zahájení
Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
Spoluúčast na projektu obce Choustník v žádosti o dotaci z POV
Návrh rozpočtu na rok 2019
Zmocnění starostky obce k provádění rozpočtového opatření
Stanovení inventarizační a likvidační komise
Schválení sponzorského daru pro SK Podhradí Choustník
Různé - rozpočtová opatření č. 10, 11 a 12
Diskuze
Usnesení
Závěr

1.) Starostka zahájila schůzi v 19.30h, pozdravila přítomné a konstatovala, že schůze je
usnášeníschopná. Starostka navrhla program schůze.
2.) Zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci v rámci POV JČ Kraje na „Obnovu čerpací
stanice a úpravny vody“, v celkové výši 280.000,- Kč
Schváleno 6-ti hlasy.
3.) Obec Chrbonín se zavazuje Obci Choustník poskytnout finanční příspěvek ve formě
spolufinancování nákladů projektu, nekrytých poskytnutou dotací, ve výši 10% jejich
hodnoty, tzn. cca 22.000,- Kč.
Schváleno 6-ti hlasy.
4.) Na návrh starostky zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2019 ve výši příjmy:
2.627.910,- Kč a výdaje: 2.627.910,- Kč tj. vyrovnaný.
Schváleno 6-ti hlasy.
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5.) Zastupitelstvo zmocňuje starostku k provádění rozpočtových opatření v příjmech bez
omezení a ve výdajích do výše 300 tis. Kč u každé jednotlivé položky.
Schváleno 6-ti hlasy.
6.) Zastupitelstvo schvaluje inventarizační komisi pro rok 2018 ve složení: předseda: Eva
Říhová, členové: Miroslav Veselý, Ing. Pavel Pána. Dále schvaluje likvidační komisi pro
2018 ve složení: předseda: Ing. Michal Broum, členové: Miroslav Kazda a Miroslav
Veselý.
Schváleno 6-ti hlasy.
7.) Zastupitelstvo schvaluje sponzorský dar pro sportovní klub stolního tenisu Podhradí
Choustník ve výši 3.000,- Kč na rozvoj sportu.
Schváleno 6-ti hlasy.
8.) Různé - zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 10, 11 a 12 a bere
je na vědomí.
9.) Diskuze:
V diskusi starostka informovala občany o plánu investičních akcí a aktivit nového
zastupitelstva pro rok 2019 -2022.
10.) Usnesení
- zastupitelstvo schvaluje podání žádosti do POV 2019,
- zastupitelstvo schvaluje obsah Smlouvy o spolupráci. Tím se zavazuje obci
Choustník poskytnout finanční příspěvek ve výši 22.000,- Kč na společný projekt
„Rekonstrukce atletické dráhy“,
- zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019,
- zastupitelstvo schvaluje zmocnění starostky provádět rozpočtová opatření,
- zastupitelstvo schvaluje stanovení inventarizační a likvidační komise,
- zastupitelstvo schvaluje poskytnutí sponzorského daru pro SK Podhradí Choustník
z.s. ve výši 3.000,- Kč,
- zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 10, 11 a 12.

11.) Starostka poděkovala přítomným a schůzi ukončila v 21.10 hod.

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková

Ověřili: Miroslav Kazda
Miroslav Veselý
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