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Zápis č.2
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 1.2.2007
Přítomno :

15 členů ZO

Program: 1. Zahájení

2. Zpráva o práci rady obce
3. Rozpočet obce na rok 2007
4. Různé

4.1.Rozpočtová změna a opatření č. 4/2006

5. Diskuse a závěr

1.Zahájení – volba návrhové komise

Jednání zastupitelstva zahájil v 18.05 starosta obce,odpověděl na otázky z minulého
zasedání na které bylo nutné zjistit podstatné skutečnosti a vyzval předsedu kontrolního
výboru pana Jiřího Valvodu,aby přednesl zprávu kontrolního výboru,členové
zastupitelstva vzali tuto zprávu na vědomí,dále konstatoval,že je přítomna nadpoloviční
většina členů ZO,takže je jednání usnášení schopné,přečetl navržený program.

- program byl schválen 14 hlasy ,nikdo proti,
v 18.10 se dostavil s omluvou zastupitel Jiří Bauer
Navrhl ověřovatele zápisu :Antonín Haniš a Anna Šustrová

– schváleno 15 hlasy, nikdo proti.
Návrhová komise:předseda Růžena Moučková,členka Mgr.Marta Kučerová,
člen František Daněk

– návrhová komise byla schválena 15 hlasy, nikdo proti.
Zapisovatel : Jiří Valvoda
Dále upozornil přítomné,že zápis z minulého jednání ZO je řádně ověřen,nebyly vzneseny
žádné připomínky a zápis je k nahlédnutí na dnešním jednání.
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z ustavujícího zasednání ZO ze dne 14.12.2006

– schváleno 15 hlasy,nikdo proti.

2. Zpráva o práci rady obce

Starosta podal informace o práci rady obce od 14.12.2006 do dnešního jednání ZO.
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Usnesení ZO č.2/2007-1

Zastupitelstvo obce bere předloženou zprávu o práci rady obce od 14.12. 2006 do
dnešního jednání ZO na vědomí.

-schváleno 15 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel

3. Rozpočet obce na rok 2007

Starosta prezentoval návrh rozpočtu na rok 2OO7.

Usnesení ZO č.2/2007-2

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2007
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-schváleno 15 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel

4.

4.1.

Různé

Rozpočtová změna a opatření č.4/2006
Zastupitelstvo obce se detailně seznámilo s provedenou rozpočtovou změnou a
opatřením č.4/2006.

Usnesení ZO č.2/2007-3

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu a opatření č.4/2006.
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-schváleno 15 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel
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5. Diskuse a závěr
Diskuse :

Jiří Šesták – dotaz k poškození na střeše č.p.5 Z.K. při orkánu.
- dotaz na délku záruční doby na práce rekonstrukce střešní krytiny č.p.5 Z.K.
Mgr.Jindřich Špinar – dotaz na chybějící dopravní zrcadlo o mostu Z.K.
Eva Jakešová – poděkování za operativná řešení složité situace k zimní údržbě na MK do
Cihelny.

Závěr
Závěrem poděkoval starosta za účast na dnešním jednání a zasedání ukončil.
Jednání bylo ukončeno ve 19.15 hod

………………………
Růžena Moučková
místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

..……………………..
Milan Štindl
starosta obce

…………………………..
Antonín Haniš
…………………………..
Anna Šustrová
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