Obec Hrdějovice
Zastupitelstvo obce Hrdějovice
Zápis č. 11
ze zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice,
konaného dne 16. 8. 2019, od 11:00 hodin.
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 11:00 hodin starostkou obce Radkou Šulistovou („dále jako „předsedající“) v zasedací
místnosti OÚ Hrdějovice.
Předsedající sdělila, že zasedání bylo řádně svoláno, informace byla v souladu se zákonem,
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích, zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Hrdějovice
po dobu nejméně 7 dní, a to od 9.8.2019 do 16.8.2019. Současně byla zveřejněna i na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající dále konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomni: Kučerová Marie, Lepič Miloš, Míčka Roman, Samohýl Jan, Severa Jiří, Šulistová
Radka
Omluveni: Krupička Jiří, Malena Zdeněk, Rehanslová Hana, Suchan Jan, Svobodová Martina
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Předsedající navrhla jako zapisovatele Romana Míčku a vyzvala přítomné zastupitele
k podání návrhů na ověřovatele zápisu. Jako ověřovatelé se přihlásili Jan Samohýl a Miloš
Lepič.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice určuje zapisovatelem Romana Míčku a ověřovateli Jana
Samohýla a Miloše Lepiče.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/11/19 bylo schváleno.
2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Hlavním
důvodem svolání “mimořádného“ termínu jednání je projednání rozpočtového opatření na
splátku zbývající části úvěru na rekonstrukci hasičské zbrojnice (aby došlo k úspoře na
úrocích, které obec za tento úvěr platí).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Finanční záležitosti - rozpočtové opatření (předčasná splátka úvěru)
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/11/19 bylo schváleno.
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3. Finanční záležitosti - rozpočtové opatření (předčasná splátka úvěru)
3.1. Předsedající předala slovo Marii Kučerové, která seznámila přítomné s finančními stavy
na účtech ke dni 9.8.2019.
stavy na účtech k 9.8.2019
BÚ ČSOB
7,930.541,89
TÚ ČSOB
16,063.630,18
BÚ ČNB
972,30
Celkem
23,995.144,37
příjmy a výdaje ke dni 9.8.2019
schválený rozpočet
příjmy
23,567.193,-výdaje
23,322.059,--

plnění rozpočtu (skutečnost)
36,781.395,66
15,203.154,11

3.2. Marie Kučerová dala zastupitelům na vědomí rozpočtové opatření č.15/2019
odsouhlasené starostkou dne 19.7.2019 (viz příloha) a rozpočtové opatření č.16/2019
odsouhlasené starostkou dne 23.7.2019 (viz příloha).
3.3. Marie Kučerová požádala zastupitele o projednání návrhu rozpočtového opatření
č.17/2019 (viz příloha). Jde o splacení zbývající části úvěru, celkem se jedná o částku
4.935.406,59 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 17/2019.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/11/19 bylo schváleno.
Předsedající poděkovala všem přítomným za účast a ukončila zasedání zastupitelstva v 11:10
hodin.
Přílohy zápisu:
1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
2) Prezenční listina zastupitelů
3) Rozpočtové opatření č. 15/2019
4) Rozpočtové opatření č. 16/2019
5) Návrh rozpočtového opatření č. 17/2019
Zápis byl vyhotoven dne 16. 8. 2019.
Zapisovatel:
Roman Míčka………………………………………....
Ověřovatelé:
Jan Samohýl ...…………..............................................

dne ………………………..

Miloš Lepič ..……….....................................................

dne ………………………..

Starostka:
Radka Šulistová …….....................................................
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