ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Číslo: 2016/12/1
Datum: 28. 12. 2016
Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Inventarizace majetku
Žádost o sponzorský příspěvek SRPDŠ Vidlatá Seč
Rozpočtové provizórium
Restaurování a oprava památníku Obětem první světové války
Rozpočtové opatření č. 6

Jmenování zapisovatele:

Jan Lněnička

Jmenování ověřovatelů:

Jaroslav Zeman
Martina Horáková

Průběh jednání:

1. Inventarizace majetku
starosta jmenoval inventarizační komisy za účelem provedení inventury majetku obce
k 31.12.2016
Inventarizační komise:
Jan Lněnička, předseda
Jiří Šplíchal, člen
Jaroslav Franc, člen
Takto stanovená inventarizační komise předkládá výsledek fyzické a dokladové inventury
starostovi obce v termínu do 15.1.2017, následně starosta předá k projednání zastupitelstvu
obce v termínu do 31.1.2017
Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva č. 2016/12/1
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo složení inventarizační komise ve složení:
Jan Lněnička, předseda
Jiří Šplíchal, člen
Jaroslav Franc, člen
Začátek inventarizace: 31.12.2016
Inventarizační komise předkládá výsledek fyzické inventury starostovi obce v termínu do
15.1.2017, následně starosta předá k projednání zastupitelstvu obce v termínu do 31.1.2017.

PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

2. Žádost o sponzorský příspěvek SRPDŠ Vidlatá Seč

Sdružení rodičů a přátel školy, zažádalo o příspěvek na zajištění dětského karnevalu a
společenského plesu, který se bude konat dne 21.1.2017.
Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva č. 2016/12/1
Zastupitelstvo obce schválilo/ neschválilo sponzorský příspěvek v hodnotě 500,- Kč pro
SRPDŠ Vidlatá Seč

PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
3. Rozpočtové provizórium
na základě skutečnosti, že zastupitelstvo obce nestihne, projednat rozpočet pro rok 2017 do
konce roku 2016 předkládá starosta obce návrh na hospodaření obce v prvních měsících roku
v rozpočtovém provizóriu
Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva č. 2016/12/1
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo že Obec Jarošov bude do doby projednání a přijetí
rozpočtu pro rok 2017 hospodařit v režimu rozpočtového provizória.

PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
4. Restaurování a oprava památníku Obětem první světové války
Technický stav památníku Obětem první světové války vykazuje po 96 letech známky
opotřebení, vegetace je zastaralá, medailonky s portréty vojáků jsou ztracené, nebo špatně
viditelné, kamen je biologicky napaden, plot okolo památníku je zkorodován.
Na základě těchto skutečností zastupitelstvo obce uvažuje o opravě památníku.
Starosta obce nechal vypracovat Restaurátorský záměr panem BcA. Alešem Košvancem.
Odhadované náklady na restaurování a opravu se pohybují okolo 250 000,- Kč
Na restaurování a opravu je možné získat dotaci až 80% od Ministerstva obrany ČR.
Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva č. 2016/11/1
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo vypracování a podání žádosti o dotaci na
restaurování a opravu památníku Obětem první světové války z programu Ministerstva obrany
ČR (péče o válečné hroby).

PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

5. Rozpočtové opatření č.6
starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 6 týkající se úpravy rozpočtu pro rok
2016 z důvodu navýšení výdajů v hodnotě 82 350,- Kč a navýšení příjmů v hodnotě 597 200,Kč a úpravě financování o 514 850,- Kč
Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva č. 2016/11/1
Zastupitelstvo obce schválilo/neschválilo rozpočtové opatření č. 6 týkající se úpravy rozpočtu
pro rok 2016 z důvodu navýšení výdajů v hodnotě 82 350,- Kč a navýšení příjmů v hodnotě
597 200,- Kč a úpravě financování o 514 850,- Kč

PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Zapsal:

…….…………………..
Jan Lněnička
místostarosta

Ověřili:

…….………………….
Jiří Šplíchal
člen zastupitelstva

…….…………………..
Ing. Martin Olbrich
starosta obce

…….…………………..
Martina Horáková
člen zastupitelstva
V Jarošově dne 28.12.2016

