
Zápis

z veřejného zased án í Zastu pitelstva obce Božetice konaného dne 18.12,2018 od 18.00 hod,

v budově obecního úřadu v Božeticích.

Přítomno 7 členů zastupitelstva

přítomno 8 občanů

Zapisovatel : lng. Zdeněk Pavlík

Ověřovatelé zápisu : lng. Jaromír Bareš, Mgr. Jitka Nováková

Program jed nán í : 1. Zahájení
2. Rozpočtová opatření roku 2018

3. Rozpočet obce na rok 2019

4. Rozpočet Mateřské školy na rok 2019

5. Rozpočtový Výhled na roky 2020 - 2022
6. Nařízení inventarizace majetku obce

7. Diskuse

8, Závér

ad 1) Zahájení provedl starosta obce, přivítal přítomné a určil zap|sovatele a ověřovatele
zápisu. Přednesl program jednánía k tomu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Hlasování : 7 pro ,0 proti ,0 zdržel se

ad 2} lng. Pavlík seznámil přítomné s rozpočtový opatřením č. 8 z 30.10.2018 a opatřením

č. 9 z 3O.I7.2OI8.

Usneseníč. 3/OI/2OL8 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatřeníč. 8 a 9

roku 2018 a pověřuje účetního lng. Pavlíka a starostu obce provedením dalších

rozpočtových opatření k 3L.72.2OI8.
Hlasování : 7 pro ,0 proti , 0 zdržel se

ad 3) lng. Pavlík přednesl návrh rozpočtu obce na rok 2019. Nebyly vzneseny žádné
připomínky,

Usnesení č. 3/0212018 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2O19

v paragrafovém znění.

Hlasování : 7 pro ,0 proti ,0 zdržel se



ad 4) Dále byl přednesen rozpočet Mateřské školy Božetice na rok 2019. K tomu nebyly

také žád né připomínky.

Usnesení č. 3/o3/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Mateřské školy

Božetice na rok 2019.

Hlasování ,. 7 pro ,0 proti , 0 zdržel se

ad 5) lng. Pavlík seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem obce na roky 2020 - ZO22

a k tomu nebyly připomínky.

Usneseníč. 3 04 zo18 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na roky

2o2o_2o22.
Hlasování : 7 pro ,0 proti , 0 zdržel se

ad 6} Starosta obce nařídil provedení inventarizace majetku obce ve čtvrtek 27.I2.2OL8

od 13.00 hod.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedení inventarizace majetku obce dne

2].L2.2OI8 od 13.00 hod.

ad 7} Diskuse

Na minulém jednánízastupitelstva byla vznesena připomínka k

mlýnské stoce u hřiště. Z projektové dokumentace byla přečtena

část týkající se tohoto úseku :

,,Opevnění koryta ve dně ive svazích dlažbou na sucho nebo

alternativním způsobem. Opevněnínebude v průběžné trase kladeno

do betonového lože, nesní být přerušeno spojenís podzemní vodou."

Ve čtvrtek 27.I2.2OL8 bude provedena kontrola uvedeného úseku.

Byl vznesen požadavek na aktualizaci a vy|epšen í webových stránek

obce. Bude se řešit. Je potřeba aby spolky dodávali aktuálníinformace

ad 8) Na závěr starosta obce poděkoval přítomným za účast na jednánía zasedání

Ověřovatelé zápisu : lng. Jaromír Bareš

Mgr. Jitka Nováková .

Ja slav kofroň
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starosta obce

zastupitelstva obce ukončil.


