Obec Nová Telib
Z Á P I S
ze zasedání zastupitelstva obce Nová Telib
konaného dne 22.12.2009 v 17.OO hod. v zasedací místnosti OU
Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu
Omluveni: Jiří Dlask , Jaroslav Zvěřina
Zapisovatel:

Neomluveni:

/

Petr Dlask

Program jednání:
1. Úvod
Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta přivítáním přítomných zastupitelů a konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a svojí účastí na zasedání je zastupitelstvo
usnášeníschopné.
2. Kontrola zápisu ZO Nová Telib z minulé schůze
3. Návrh rozpočtu na rok 2010
4. Úprava rozpočtových opatření č.5 za rok 2009
5. Došlá pošta, různé
Starosta vyzval přítomné zastupitele k odsouhlasení uvedeného programu zasedání .
Hlasování o předloženém programu : pro návrh ………………….5 členů
proti ………………………. /
zdrželo se ………………… /
Program jednání zastupitelstva byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi :

Hlasování :

Petr Kryštofek
Petr Dlask

pro návrh …………….5 členů
proti…………………. /
zdrželo se……………. /

Návrh na ověřovatele byl schválen.
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2. Kontrola zápisu z minulého zasedání.
Přítomní zastupitelé byli seznámeni se zápisem z minulého zasedání ze dne 23.11.2009
a z mimořádného zasedání ze dne 11.12.2009.
Proti zápisu nebyly vzneseny žádné námitky.
3. Návrh rozpočtu na rok 2010.
ZO schválilo rozpočet obce na rok 2010 v
- příjmové části …………………….. 1,511.500,- Kč
- výdajové části ……………………… 1,434.000,- Kč
ZO schválilo přebytkový rozpočet pro rok 2010 veš výši +77.500,- Kč
Hlasování : pro schválení ……………………….. 5 členů
proti …………………………………. /
zdrželo se ……………………………. /
Rozpočet obce pro rok 2010 byl schválen.
4. Úprava rozpočtových opatření č. 5 pro rok 2009
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5. na rok 2009
Hlasování : pro schválení ……………………….. 5 členů
proti ………………………………….. /
zdrželo se …………………………….. /
Rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2009 bylo schváleno.

5. Došlá pošta, různé
a) ZO odsouhlasilo akci „vítání občánků“, která proběhne dne 9.1.2010 v sále
hospody U ZVONIČKY.
b) ZO bylo starostou seznámeno se zprovozněním pracoviště CZECH- point,
s pravděpodobným termínem 1.2.2010.
c) ZO odsouhlasilo příspěvek obce na novoroční turnaj ve stolním tenise „Memorial Jana Vajse“, ve výši 1.500,- Kč.
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Ze zasedání zastupitelstva obce Nová Telib, které se konalo
22.12.2009

1. ZO schválilo rozpočet obce pro rok 2010 v
-

příjmové části ………………..1,511.500,- Kč
výdajové části ………………. 1,434.000,- Kč

ZO schválilo přebytkový rozpočet obce pro rok 2010 veš výši + 77.500,- Kč
2. ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5, pro rok 2009.
3. ZO schválilo příspěvek obce Kč 1.500,- na tradiční turnaj ve stolním tenise –
„Memorial Jana Vajse“ .

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno starostou obce v 19,00 hod.
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 22.12.2009

Zapisovatel : ……………………….

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

Starosta obce :

