Městys Chudenice

Zápis

z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 29.1.2018 v zasedací místnosti úřadu městyse Chudenice
I.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:35 hod.
starostou městyse Martinem Dolejšem (dále jen „předsedající“), který přivítal všechny přítomné a
konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace o termínu zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Předsedající z prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 11 členů, takže
zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomní zastupitelé:
Martin Dolejš, Jindřich Macán, Václava Soupírová, MUDr. Jana Srbová, Ing. Marie Šavlová, Ing.
Oldřich Vlasák, Ph.D., David Žák
Nepřítomní zastupitelé:
Mgr. Marcel Bezděk (omluven), Jan Přibáň (neomluven), Mgr. Vladimír Svatoň (omluven), Bc. David
Klíma (neomluven)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil jako ověřovatele zápisu M. Šavlovou a D. Žáka a zapisovatele O. Vlasáka. Jiný návrh
vznesen nebyl, navržení funkce přijali.

II.

Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
D. Žák přečetl usnesení z minulého zasedání. Předsedající konstatoval, že dodatek ke Smlouvě
o dílo č. 2017010 na akci „Sokolovna Chudenice čp. 136“, byl podepsán.

III.

Návrhy na doplnění a schválení programu jednání
Další body jednání nebyly navrženy.

Program jednání:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)

Zahájení zasedání a organizační záležitosti.
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.
Návrhy na doplnění a schválení programu jednání zastupitelstva.
Schválení kompetence starosty městyse k provedení rozpočtového opatření č.
11/2017, s neomezeným limitem pro rozpočtovou položku.
Další organizační záležitosti.
Diskuze.
Kontrola usnesení a závěr.

Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

Usnesení č. 2018-1-1:

Program jednání byl schválen.

0
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IV.

Schválení kompetence starosty městyse k provedení rozpočtového opatření č.
11/2017, s neomezeným limitem pro rozpočtovou položku
Účetní paní Vlčková vysvětlila problematiku a důvody schválení kompetence. Jedná se v
podstatě o schválení z důvodu provedení účetních operací na konci roku 2017, tedy na přelomu
ročních účetních období. Všechny operace s rozpočtem spjaté, byly předjednané na minulých
zasedáních. Schválení se vztahuje pouze k rozpočtovému opatření č. 11/2017, takže žádné položky
poté již nebudou měněny a v tomto rozsahu budou uvedeny i v závěrečném účtu za rok 2017.

Usnesení č. 2018-1-2:
Zastupitelstvo schválilo kompetenci starosty městyse k provedení Rozpočtového opatření
č. 11/2017 s neomezeným limitem na jednotlivou položku.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2018-1-2 bylo schváleno.

V.

Další organizační záležitosti
Žádné další záležitosti k projednání nebyly navrženy.

VI.

Diskuze
M. Dolejš vyzval přítomné k diskuzi. Žádné diskuzní téma nebylo navrženo.

VII.

Kontrola usnesení a závěr
D. Žák přečetl usnesení. Nikdo z přítomných neměl ke znění usnesení námitek, ani
doplnění. Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva
ve 18:50 hod.

Přílohy zápisu:
1) Usnesení č. 1/2018
2) Prezenční listina
3) Pozvánka na zasedání 1/2018
Na zasedání byla pořízena audionahrávka, která je umístěna na webových stránkách městyse
Chudenice (www.chudenice.info) a dále je i v elektronické podobě uložena na úřadu městyse.

Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Starosta:

Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.

........................

dne .......................

Ing. Marie Šavlová

........................

dne .......................

David Žák

........................

dne .......................

Martin Dolejš

........................

dne .......................

Vyvěšeno na el. úřední desce: 31.1.2018
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