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Obec Hrobce
Zastupitelstvo obce Hrobce

Zápis z usnesení
38. veřeiného zasedání Zastunite|stva obce Hrobce.

Konaného dne 21. 6.2018, od 18. hodin v KD v Hrobcích

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, zapisovate|e.

Zasedání zastupitelstva obce Hrobce bylo 7ahájenov 18 hodin místostarostou obce Bc. Petrem
Křížem (dále jen předsedající)
lnformace podle $ 93 odst. 1 zákoira o obcích byla na úřední desce obecního uřadu zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dni, aÍo od 13. 6. 2018 do 21'.6.201'8. Současně byla
informace zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách obce.
Předsedající z ptezenčni listiny přítomnosti členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, Žeje
přítomno 5 z 9 zastupitelů,(Alena Ďurišová, Ing. Lucie KÍižová, Hana Vonostránská, Bc. Petr Kiíž,
Pavel Matouch) takže Zastupitelstvo je usnášení schopné dle $ 92 zákona o obcích.
Předsedající nawhl určit jako ověŤovatele zápisu paní Ing. Lucii Křížovou,
Hanu Vonostránskou a zapisovatelem předsedajícího Bc. Petra Kříže.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrobce schvaluje ověřovateli zápisu paní Ing. Lucii Kiížovou
a Hanu Vonostránskou. Zapisovatelem Bc. Petra Kříže.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh.
Kdo je pro schválení tohoto bodu?
H|asování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení: schváleno.

Schvá|ení programu.

Proeram 38. zasedání (38/2018)

1)
2)
3)
4)
s)

Rozpočtová změna 2 l 20|8
Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok2017
Projednání a schválení udělení čestného občansfví obce
Diskuze.
Závér.

Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro schválení programu dnešního zasedání?
H|asování: Pro 5, proti 0, zdrže| se 0.
Usnesení: schváleno'

1) Projednání a schvá|ení rozpočtové změny ě,. 212018
Navrhovatel: místostarosta obce.
Rozpočtová změna je přílohou usnesení.
Má někdo připomíntu nebo jíný návrh?
Kdo je pro schválení tohoto bodu?
Hlasování: Pro 5' proti 0' zdÉel se 0.
Usnesení: schváleno.
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2) Projednání a schvá|ení závěrečného účtu obce za rok 2017
Navrhovatel: místostarosta obce.
Závérečný uéet a zptáva o přezkoumání hospodďení obce je přílohou usnesení.
Zastupitelstvo obce schvaluje zprálu o výsledku přezkoumríní hospodďení obce za rok 2017
s qýbradou a s doporučením neopakovat nedostatky uvedené ve zprávě o kontrole. (v
příloze)Jednalo se pozdní zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadayate|e o dva dny.
Zastupitelstvo pověřuje stalostu včasným zveřejňováním těchto povinných informací.
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro schválení tohoto bodu?.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení: schvá|eno.

3) Projednání a schválení udě|ení čestného občanství dle zákona o obcích.
N avrhoVate|: paní Alena Ďurišová.
Na ziíkladě ustanovení $ 31 ziíkona o obcích zastupitelstvo obce Hrobce uděluje čestné
občanství panu Jaroslavu Tachecímu. (návrh s odůvodněním je v příloze.)
Má někdo připomínku nebo jiný návrh?
Kdo je pro schválení tohoto bodu?
Hlasování: Pro 5' proti 0, zdržel se 0.
Usnesení: schváleno.

4) Diskuze

5) Závér'

Zasedaní bylo ukončeno v 18:20 hodin. Zasedáni se zúčastnili 2 občané.

Zápis byl vyhotoven 4.  6.20t8
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Místostarosta: Hana VonostrÍánská

Razítko obce:

d,".ď..?..16 eo4

V Hrobcích dne 24' 6. 2018

Seznam příloh: rozpočtová změna č.21201'8
zptáva o přezkoumání hospodďení obce za rok 20I,7
návrh na udělení čestného občanství

Přílohyjsou k nahlédnutí na oÚ v Hrobcích. /
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Zapisovatel:

ověřovatelé:,/

Starosta: 
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