ZÁPIS
Ze zasedání Zastupitelstva konaného dne 31. prosince 2010
Místo konání :
Začátek :
Zasedání řídil :
Přítomno :
Omluveni :
Neomluveni :
Zapisovatel :
Ověřovatelé zápisu :

Vráto, budova obecního úřadu
14,15 hod.
Martin Muchka – starosta obce
7 členů zastupitelstva
0
0
Iveta Stefanova
p. Straka, p. Knor

Starosta obce pan Martin Muchka zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na
jednání a konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Návrh programu:
1. Kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva
2. Schválení rozpočtu na rok 2011 a rozpočtového výhledu 2012-2013
3. Inventarizace
4. Rozpočtové změna
5. DPP – pí Tichá
Schválení programu:
Hlasování o programu jako celku: pro 7 proti 0, zdržel se 0.
Program byl schválen.
Bod 1 programu
Bez zápisu
Bod 2 programu
Zastupitelstvo schválilo předložený vyrovnaný návrh rozpočtu na rok 2011
s rozpočtovanými příjmy a rozpočtovanými výdaji ve výši 2088300 ,- Kč.
Návrh rozpočtu i rozpočtový výhled byli vyvěšeny na obecní vývěsce na budově OÚ i
na elektronické vývěsce od 13.12.2010 do 29.12.2010.
Před hlasováním byla dána možnost přítomným zastupitelům a přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtem obce Vráto na rok 2011 a
rozpočtovým výhledem na rok 2012 – 2013. (příloha č. 1)
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Bod 3 programu
Pan starosta konstatoval, že zastupitelstvo obce bere na vědomí pokyn
k inventarizaci majetku obce podle § 30 zákona č. 353/2001 Sb., v platném znění
k datu 31.1.2011.
Hlavní inventarizační komise: p. Rataj – předseda inventární komise, členové pan
Straka a pan Knor, přítomna inventuře bude i pani účetní obce Iveta Stefanova

Bod 4 programu
Dále seznámil pan starosta všechny přítomné členy zastupitelstva s rozpočtovou
změnou č. 5/10.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo
k 31.12.2010.

obce

Vráto

souhlasí

s rozpočtovou změnou

č.

5/10

Bod 5 programu
Pro obec Vráto bude obnovena dohoda o provedení práce od 1.1.2011 – 31.12.2011,
úklidu obecního úřadu Vráto, který bude vykonávat paní Tichá. Odměna z DPP činí
600 Kč – z toho bude odečtena srážková daň ve výši 15 %. Pani účetní připraví
dohodu k podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Přílohy zápisu:
1) Rozpočet na rok 2011, rozpočtový výhled na rok 2012 – 2013
2) Pokyn k inventarizaci majetku
Zápis byl vyhotoven dne: 31.12.2010
Zapisovatel: ________________ dne____________________
Ověřovatelé: ________________ dne____________________
________________ dne____________________
Starosta

________________ dne____________________
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