Obec Nová Telib
Z Á P I S
ze zasedání Zastupitelstva obce Nová Telib , konaného
dne 21.6.2011 v zasedací místnosti OÚ v 18,00 hod.
Přítomni:

Petr Dlask, Miloslava Jonášová, Petr Kryštofek, Jiří Křovina,
Libor Poupa, ing. Pavel Řezáč, Jaroslav Zvěřina.

Omluveni: /
Program :
1. Úvod
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola zápisu z minulé schůze
4. Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2011
5. Odpadové hospodářství – příprava vyhlášky na rok 2012
6. Výsledek auditu hospodaření za rok 2010
7. Schválení závěrečného účtu za rok 2010
8. Výsledek žádostí o dotaci na rok 2011-07-01
9. Investice na rok 2011
10. Došlá pošta
11. Diskuze
12. Závěr

1. Úvod :
Jednání ZO zahájil starosta přivítáním přítomných zastupitelů a seznámením s programem,
který byl zastupiteli odsouhlasen.
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů.
Zapisovatelem zasedání byl navržen Petr Dlask, ověřovatelem zápisu byli navrženi
Petr Dlask, Jaroslav Zvěřina.
Hlasování o zapisovateli a ověřovatelích : pro návrh ………………….7 členů
proti ………………………. /
zdrželo se ………………… /
Zapisovatel a ověřovatelé zápisu byli schváleni.
3. Kontrola zápisu z minulé schůze
Zastupitelé byli seznámeni se zápisem z minulého zasedání. K zápisu neměli přítomní
zastupitelé žádné připomínky.

-24. Rozpočtové opatření č.1. a 2.
V průběhu jednání byli zastupitelé informováni o nutnosti projednat i rozpočtové
opatření č. 2.
ZO projednalo a schválilo všemi hlasy rozpočtové opatření č. 1. a 2. pro rok 2011.
5. Odpadové hospodářství – příprava vyhlášky na rok 2012
ZO byli zastupiteli Liborem Poupou a Jiřím Křovinou informováni o aktuelním stavu
přípravy „Obecně závazné vyhlášky obce Nová Telib“ , kterou předložili k projednání
v písemném vyhotovení.
Pro další postup zajistí jmenovaní zastupitelé od společnosti zajišťující odvoz komunálního
odpadu, upřesnění ceníku jednotlivých položek jejich služeb.
Termín : příští zasedání ZO
6. Výsledek auditu hospodaření za rok 2010.
Starosta obce seznámil ZO s průběhem a výsledkem auditu hospodaření obce za rok 2010
ZO schvaluje všemi hlasy bez výhrad výsledek auditu hospodaření obce za rok 2010.
7. Schválení závěrečného účtu za rok 2010
ZO bylo seznámeno se stavem závěrečného účtu obce za rok 2010.
ZO souhlasí všemi hlasy se závěrečným účtem obce za rok 2010.
8. Výsledek žádosti o dotaci na rok 2011.
Starosta informoval zastupitele o tom, že žádosti obce o poskytnutí dotace nebylo
vyhověno.
9. Investice na rok 2011.
ZO jednali o pravděpodobných investičních záměrech , které budou realizovány v obci
do konce roku, v závislosti na finančních možnostech obce.
10. Došlá pošta.

11. Diskuze
Starosta informoval zastupitele o průběhu jednání s obchodní společnost COOP, o stavu
a dalším vývoji obchodu v obci.
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12. Závěr.
Jednání bylo starostou ukončeno v 19.45 hod.

U SN E SE N Í
3/06/2011

1. ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1. a 2. pro rok 2011
2. ZO schválilo bez výhrad výsledek auditu hospodaření obce za rok 2010
3. ZO schválilo všemi hlasy závěrečný účet obce za rok 2010

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy :
1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce
2. Pozvánka na zasedání ZO s podpisy jednotlivých zastupitelů
o osobním převzetí pozvánky
V Nové Telibi dne 21.6..2011

Zapisovatel : ……………………….

Ověřovatelé zápisu : ……………………………
……………………………

Starosta obce : …………………………

