Obec Nová Telib
Z Á P I S
ze zasedání Zastupitelstva obce Nová Telib , konaného
dne 28.12.2010 v zasedací místnosti OÚ v 17,00 hod.
Přítomni:

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

Program :
1. Úvod
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola zápisu z minulé schůze
4. Schválení rozpočtu na rok 2011
5. Stav žádostí o dotaci
6. Odpadové hospodářství obce
7. Rozpočtové opatření č. 7
8. Došlá pošta
9. Diskuze, 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
Jaroslav Zvěřina , Libor Poupa
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.
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4. Schválení rozpočtu na rok 2011
příjmy ………………… 1,803.000,- Kč
výdaje ………………… 1,724.000,- Kč
přebytek ………………
79.000,- Kč
Hlasování : pro ……..……………….. 7 členů
proti ……………………... /
zdrželo se ……………….. /
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce pro rok 2011, který bude přílohou tohoto
zápisu.
5. Stav žádosti o dotaci
Starosta obce přítomné zastupitele informoval o stavu zpracování a podání žádosti
o dotaci na opravu místní zasíťované komunikace.
6. Odpadové hospodářství obce
Zastupitel Libor Poupa podal doplňující informace o organizaci odpadového hospodářství
v roce 2011 a příprava změn pro rok 2012.
7. Rozpočtové opatření č. 7
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.7
Hlasování : pro návrh…………………… 7 členů
proti…………………………. /
zdrželo se …………………… /

8. Došlá pošta,
9. Diskuze, závěr

Závěr
Jednání bylo starostou ukončeno v 19.00 hod.
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U SN E SE N Í
7/12/2010

-

Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce pro rok 2011
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 7

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy :
1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce
2. Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce s podpisy jednotlivých zastupitelů
o osobním převzetí pozvánky

V Nové Telili dne 7.12.2010

Zapisovatel : ……………………….

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

Starosta obce : …………………………

