Obec Kyje

Z Á P I S č. 7/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 12. 12. 2015

Zahájení:

19 hod.

Přítomni:

Soňa Chmelíková, Miroslav Knap, Miroslav Myška, Hana Růžičková, Vlasta
Čapková, Ladislav Škopán

Omluveni:

Ladislav Škopán a Hana Vítová

Hosté:
Ověřovatelé zápisu: Vlasta Čapková, Miroslav Myška
Zapisovatel zasedání: Hana Růžičková

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Schávelný rozpočet obce na r. 2015
3. Příkaz k provedení inventarizace
4. Diskuse
5. Usnesení
6. Závěr
1. Zahájení a schválení programu
Starostka obce paní Soňa Chmelíková jako předsedající zasedání úvodem všechny přítomné
zastupitele a hosty přivítala na dnešním zasedání zastupitelstva a tím zahájila zasedání. Dále
přečetla připravený program a poprosila zastupitele o hlasování o jeho schválení.

Schváleno všemi hlasy ( 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se)
2. Rozpočet obce na r. 2016
Po projednání rozpočtu obce na minulém ZO konaném dne 13.11.2015 a po jeho zveřejnění
na úřední desce a elektronické desce ZO schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2016 s příjmy
ve výši 827.200,- Kč a výdaji ve výši 827.200,- Kč včetně závazných ukazatelů dle přílohy.

Schváleno všemi hlasy ( 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se)
3. Příkaz k provedení inventarizace
Zastupitelstvo obce dává příkaz k provedení inventarizace dlouhodobého hmotného a
nehmotného, zásob, finančního majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2015.
Schváleno všemi hlasy ( 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se)
4. Diskuse
5. Usnesení
Zastupitelstvo projednalo a následně schválilo předložený návrh usnesení.

Schváleno všemi hlasy ( 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se)

6.

Závěr
Starostka Soňa Chmelíková v závěru poděkovala všem přítomným za účast a tím dnešní
zasedání ukončila.

Zasedání ukončeno: 20:00 hodin
Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání zastupitelstva shledali, že tento zápis souhlasí s průběhem
jednání i s přijatými usneseními, což stvrzují níže svými podpisy.
Nedílnou součástí zápisu jsou přijatá usnesení.
V Kyjích dne 12 12. 2015
Zapsala: Hana Růžičková
ověřovatelé zápisu:

Miroslav Myška
Hana Růžičková

starosta: Soňa Chmelíková
místostarosta: Miroslav Knap

Razítko:

