ZÁPIS č. 10
ze schůze zastupitelstva Obce Lipec konané dne 9.12.2013 na OÚ v Lipci
Přítomni: p. Gerhát, H. Kurzová, p. Havrda , p. Hlavatý, Toman Vl. , J. Nováková
Omluven : p. Martínek
Schůzi zahájil starosta obce Ladislav Gerhát , zjistil, že je přítomna nadpoloviční většina členů
ZO a schůze je oprávněna přijímat právoplatné usnesení. Dále byl stanoven :
Zapisovatel : paní Kurzová
Ověřitelé zápisu : p. Havrda, p. Hlavatý
Celkem členů 6
Program schůze :
1) Kontrola zápisu, program ZO
2) Schválení rozpočtu
3) Svoz odpadu SOP
4) Žádost dotace na opravu chodníku
5) Rozpočtové opatření č. 9
6) Různé
1) Kontrola zápisu, program ZO
Byla provedena kontrola zápisu z min. schůze. Zápis byl schválen jednohlasně.
Starosta seznámil ZO s dnešním programem. Program byl schválen jednohlasně.
Hlasování : 6 – pro

0 – proti

0 – zdržel se

U s n e s e n í : ZO schvaluje zápis z minulého zasedání a program na dnešní schůzi.
2) Schválení rozpočtu obce na rok 2014

ZO schválilo rozpočet obce na rok 2014. Rozpočet je vyrovnaný, byl schválen na paragrafech a
zveřejněn na úřední a el. desce obce. Nebyly k němu žádné připomínky.

Hlasování:
6- pro
0-proti
0- zdržel se
U s n e s e n í : ZO souhlasí a schvaluje Rozpočet na rok 2014 vyrovnaný na paragrafech.

3) Odvoz odpadu - SOP
Starosta předložil smlouvu na odvoz odpadu na rok 2014 od firmy SOP, která se navýšila o 2%.
Hlasování:

6-pro

0-proti

0-zdržel se

U s n e s e n í : ZO po projednání souhlasí a schvaluje smlouvu s firmou SOP na odvoz odpadu
v roce 2014.
4) Dotace na opravu chodníku
Starosta informoval ZO o podané žádosti na opravu chodníku. Žádost bude vyřízena v příštím
roce.
ZO vzalo na vědomí.

5) Rozpočtové opatření č. 9

Starosta navrhl ZO udělit souhlas správci rozpočtu na provedení rozpočtového opatření č. 9
k vyrovnání rozpočtu na konci roku.

Hlasování : 6 –pro

0-proti

0-zdržel se

U s n e s e n í : ZO uděluje souhlas správci rozpočtu k provedení rozpočtového opatření

č. 9 k vyrovnání rozpočtu na konci roku 2013. Bude schváleno na příštím
zasedání.
6) Různé
a) Převod peněz z BÚ na spořící účet.
Hlasování: 6- pro
0-proti
0- zdržel se
ZO souhlasí s převodem peněz z běžného na spořící účet ve výši 600 000,-Kč.
b) Starosta informoval ZO o nákupu plotostřihu.
c) ZO odsouhlasilo příspěvek na občerstvení u Betléma dne 24.12.2013 dle předložených
dokladů.

Příští schůze 6. 1. 2014.

Ověřovatel:

Ověřovatel:

Ladislav Gerhát – starosta

