ZÁPIS
o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,
konaného dne 29.12.2017 v Těšeticích
Starostka obce zahájila 18. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen „zastupitelstvo “) v 18,00 hod. a všechny přivítala.
Bod č. 1
Technický bod
Starostka konstatovala, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu dle jednacího řádu a
na internetových stránkách, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání
a že je přítomno 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni:

Mgr. Jana Bezrouková, Ing. Libuše Krejčová, Ing. Miroslav Krejčí, Ing. Zdeněk Nekula,
Ladislav Večeřa, Pavel Worbis, Jindřich Žižka,

Omluveni:
Nepřítomni:

0

Hosté:
Zapisovatelem byl jmenován Jindřich Žižka
Starostka konstatovala, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.
Starostka vyzvala zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu dnešního zasedání zastupitelstva obce.
Navrženi byli Ing. Libuše Krejčová a Ing. Zdeněk Nekula, kteří vyslovili s návrhem souhlas.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu dnešního zasedání zastupitelstva obce
Ing. Libuši Krejčovou a Ing. Zdeňka Nekulu.
Hlasování : pro – 7 , proti –
Usnesení bylo schváleno.

0

, zdržel se –

0

Starostka přednesla návrh programu zasedání ke schválení.
1.
2.
3.

Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
zastupitelstva obce)
Schválení rozpočtu na rok 2018
Diskuse

Usnesení č. 01/18/2017
Zastupitelstvo s c h v a l u j e navržený program zasedání zastupitelstva.
Hlasování : pro – 7,
proti – 0
Usnesení č. 01/18/2017 bylo schváleno.

, zdržel se – 0

Bod č. 2
Rozpočet obce na rok 2018
Starostka předložila zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2018. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce i internetových
stránkách obce. Starostka informovala zastupitele, že rozpočet je navržen jako schodkový. Schodek bude kryt finančními
prostředky přijetím úvěru v roce 2016, jehož zůstatek k čerpaní je ve výši Kč 3.519.406,19 a přijetím úvěru v roce 2017, jehož
výše činí Kč 12.000.000,--.
Rozpočet na rok 2018:
Příjmy: 7 282 100,00 Kč
Výdaje: 21 675 853,00 Kč
Financování: 14 393 753,00 Kč

Návrh usnesení č. 02/18/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2018 jako schodkový. Schodek bude kryt finančními prostředky přijetím úvěru v
roce 2016 a přijetím úvěru v roce 2017.
Příjmy: 7 282 100,00 Kč

Výdaje: 21 675 853,00 Kč

Hlasování : pro – 7 , proti – 0 –
Usnesení č. 02/18/2017 bylo schváleno.

Financování: 14 393 753,00 Kč

, zdržel se – 0

Bod č. 3
Diskuse:
Mgr. Bezrouková - v sobotu 20.01.2018 se koná v sále kulturního domu v Těšeticích Obecní Ples. K poslechu a tanci bude hrát
kapela KLAXON, Klub žen bude mít 2x vystoupení
lístky budou v předprodeji – p. Zimmermmanová
- volala jsem Policii ČR – nejsou respektovány zákazové značky
- 31.12.2017 končí pronájem radaru
Ing. Krejčí – sportovní areál, byla provedena inventura, v šatnách a v prostoru areálu byl nepořádek
Worbis – 10.02.2018 bude v obci tradiční MASOPUST

Starostka ukončila po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva v 18.45 hodin.
V Těšeticích dne 29.12.2017

--------------------------------Mgr. Jana Bezrouková
starostka obce

----------------------------------------------------------------ověřovatelé zápisu

