
Zasedání obecního zastupitelstva
Ⴠíslo : 10
Datum : 02.01.2007

Zápis : Veᖐejné zasedání ZO Pᖐezletice ze dne 19.12.2006

Pᖐítomni: p.Rudolf Novotný, p.Eva Fialová, p.Olga Hanzlíková, p.Ilona ᖀachová, 
Ing.Ludmila Ⴠervínová,

ᖀádnᆰ omluveni: Ing.Veronika Vrecionová, Ing.Táᒀa Panýrová
ZO je nadpoloviაní vᆰtᘐinou pᖐítomných zastupitelᛰ usnáᘐeníschopné.

Starostka obce  svolala zasedání ZO na úterý 19.12.2006, proto០e byla ᖐádnᆰ omluvena, 
zasedání ᖐídil místostarosta obce p.Rudolf Novotný, který jednávání zahájil v 18.15 hod.  
Konstatoval, ០e je pᖐítomna nadpoloviაní vᆰtᘐina აlenᛰ zastupitelstva obce Pᖐezletice, veᖐejné 
zasedání je usnáᘐeníschopné.
Zapisovatelkou zápisu byla schválena აlenka zastupitelstva  Ing.Ⴠervínová. Za ovᆰᖐovatele 
zápisu byla navr០ena p. Fialová, do návrhové komise byla navr០eny p. Hanzlíková a p. 
ᖀachová.Zastupitelstvo obce schválilo vᘐemi pᆰti hlasy slo០ení návrhové komise tak, jak je 
uvedeno. Konstatuje se, ០e zastupitelstvo zasedá v poაtu pᆰti აlenᛰ. Z jednání zastupitelstva 
byly ᖐádnᆰ  omluveny  p. Ing.Vrecionová a p. Ing. Panýrová.

Na jednání  byl navr០en ní០e uvedený program:

 Program:  1. Rozpoაet obce na rok  2007
2. Limity dávek a pᖐíspᆰvkᛰ na rok 2007

 3. Inventarizace majetku obce
4. Úprava rozpoაtu obce na rok 2006 v polo០kovém აlenᆰní
5. Pracovní smlouva na úklid pro rok 2007
6. Projednání dílაí zprávy o pᖐezkoumání hospodaᖐení obce za rok 2006

Hlasování o výᘐe uvedeném programu zasedání ZO:

pro: 5              proti: 0           zdr០elo se: 0
Program zasedání byl schválen bez výhrad a doplᒀkᛰ.

Bod 1:
Rozpoაet obce na rok 2007.

Místostarosta obce seznámil აleny zastupitelstva s návrhem rozpoაtu  obce v jeho 
polo០kovém აlenᆰní (viz pᖐíloha ა.1). Místostarosta dal hlasovat o návrhu rozpoაtu obce 
v polo០kovém აlenᆰní.

Hlasování:  pro: 5          proti: 0        zdr០elo se: 0



Usnesení : ZO souhlasí s navr០eným Rozpoაtem obce na rok 2007 podle pᖐedlo០eného 
polo០kového აlenᆰní – viz Pᖐíloha ა.1.

Bod 2:
Limity dávek a pᖐíspᆰvkᛰ na rok 2007.

Místostarosta obce seznámil აleny zastupitelstva s návrhem zvýᘐení  dávek a pᖐíspᆰvkᛰ na rok 
2007 pro novorozence (1.000,-Kა), jubilanty (500,-Kა) a stravování dᛰchodcᛰ (25,-Kა na 
stravenku. Místostarosta obce dal hlasovat o zvýᘐení pᖐíspᆰvkᛰ a dávek na rok 2007.

Hlasování:    pro:  5       proti:  0         zdr០elo se:  0

Usnesení: ZO schvaluje zvýᘐení pᖐíspᆰvkᛰ pro rok 2007 pro novorozence ve výᘐi
1000,-Kა , pro jubilanty poukázku na odbᆰr zbo០í v hodnotᆰ 500,-Kა a pro stravující se 
dᛰchodce v restauraci Na statku pᖐíspᆰvek v hodnotᆰ 25,-Kა na jednu stravenku.

Bod 3:
Inventarizace majetku obce.

Místostarosta obce seznámil აleny zastupitelstva obce s pᖐedlo០eným Pᖐíkazem  k provedení 
inventarizace majetku obce. Místostarosta dal hlasovat o schválení pᖐedlo០eného Pᖐíkazu 
k provedení inventarizace majetku obce.

Usneseni: ZO souhlasí s provedením inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2006 dle 
Pᖐíkazu k provedení inventarizace – viz Pᖐíloha ა.2.

Bod 4:
Úprava rozpoაtu obce na rok 2006 v polo០kovém აlenᆰní.

Místostarosta obce seznámil აleny zastupitelstva obce s návrhem zmᆰn do rozpoაtu obce za 
rok 2006.
Místostarosta obce dal hlasovat o schválení zmᆰn do rozpoაtu za rok 2006.

Hlasování:     pro :  5         proti:  0        zdr០elo se:  0

Usneseni:  ZO schvaluje Zmᆰny do rozpoაtu za rok 2006 – viz Pᖐíloha ა.3.

Bod 5:
Pracovní smlouva na úklid pro rok 2007.

Místostarosta obce seznámil აleny zastupitelstva obce s návrhem  na uzavᖐení smlouvy na 
úklid pro p. ᘀtᆰpánku Holcovou na 20 hod. týdnᆰ.

Usnesení: ZO bere  výᘐe uvedenou pracovní smlouvu na vᆰdomí.



Bod 6:
Projednání dílაí zprávy o pᖐezkoumání hospodaᖐení za rok 2006.

Místostarosta obce seznámil აleny zastupitelstva se zápisem z dílაího pᖐezkoumání 
hospodaᖐení obce za rok 2006 ze dne 4.12.2006. Pᖐezkoumání bylo provedeno odborem 
kontroly KÚ Stᖐedoაeského kraje.  Zároveᒀ místostarosta obce seznámil აleny zastupitelstva 
obce se Závᆰreაným úაtem obce za rok 2005.
Místostarosta obce dal hlasovat o Závᆰreაném úაtu obce za rok 2005.

Hlasování:     pro:  5          proti:  0        zdr០elo se:  0

Usnesení:  ZO ukládá odpovᆰdným pracovníkᛰm peაlivᆰ odstranit zjiᘐtᆰné chyby a 
nedostatky uvedené v Zápise z dílაího pᖐezkoumání hospodaᖐení obce za rok 2006 – viz 
Pᖐíloha ა.4. Zároveᒀ revokuje usnesení ZO ze zasedání ZO ze dne 14.2.2006, bod ა.2.
ZO dále schvaluje Závᆰreაný úაet za rok 2005 s výhradami uvedenými ve Zprávᆰ o 
výsledku pᖐezkoumání hospodaᖐení obce za rok 2005 ze dne 21.3.2006.
Odpovídá: p.Novotný a p.Syrovátka
Termín splnᆰní: 31.1.2007

Závᆰr: 
Místostarosta obce ukonაil zasedání ZO formálnᆰ ve 20.15 hod.

Zapsala: Ing. Ludmila Ⴠervínová Dne: 19.12.2006

Ovᆰᖐili: Eva Fialová

Rudolf Novotný
    místostarosta obce


