Zápis
ze 31. zasedání zastupitelstva obce Záhoří konaného ve čtvrtek dne 26.6.2014 od 19.00 hodin
v zasedací místnosti OÚ.
Přítomni: 6 členů ZO, 2 občané – viz. prezenční listina
Omluveni: Mgr. Klavíková, Ing.Malát, p.Formánková
Neomluveni: Ověřovatelé zápisu: Ing.Kaněra, p.Kocourek
Zapisovatel: p.Kápl
PROGRAM
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z předešlého jednání
3. Žádost ZŠ a MŠ Záhoří o krátkodobou finanční výpomoc
4. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Záhoří za rok 2013
5. Závěrečný účet obce za rok 2013 a Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2013
6. Stanovení počtu členů ZO na volební období 2014 – 2018
7. Různé, diskuse
8. Závěr
JEDNÁNÍ
1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce František Valvoda.
2. Byla provedena kontrola usnesení z 30. zasedání ZO – vzato na vědomí.
3. Předsedkyně finančního výboru předložila členům zastupitelstva obce žádost ZŠ a MŠ Záhoří o
krátkodobou finanční výpomoc.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje krátkodobou finanční výpomoc ZŠ a MŠ Záhoří ve výši 400.000,-Kč
na předfinancování vybavení učebny fyziky a chemie z prostředků ROP Jihozápad a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy. Částka bude vrácena na účet obce nejpozději do 31. března 2015.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
6
0
0
Usnesení č. 357/2014 bylo schváleno.
4. Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku ZŠ a MŠ Záhoří za rok 2013.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 102 odst. 2 písmeno q)
účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záhoří za rok 2013 sestavenou k rozvahovému dni
(tj.31.12.2013)
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
6
0
0
Usnesení č. 358/2014 bylo schváleno.
5. Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce Záhoří za rok 2013.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje Závěrečný účet obce Záhoří za rok 2013 dle § 84 odst. 2 pís.b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zároveň se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2013 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
6
0
0

Usnesení č. 359/2014 byl schváleno.
6. Stanovení počtu členů ZO na volební období 2014- 2018.
Návrh na usnesení: ZO stanoví počet členů ZO na volební období 2014 – 2018 v počtu 9 členů.
Hlasování :
pro
proti
zdržel se
6
0
0
Usnesení č.360/2014 bylo schváleno.
7.Různé:
a) přijetí sponzorského daru pro MŠ Záhoří
Návrh na usnesení: ZO schvaluje přijetí sponzorského daru pro MŠ Záhoří ve výši 4.000,- Kč od pana
Stanislava Zelenky z Dolního Záhoří na nákup herních a didaktických pomůcek.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
6
0
0
Usnesení č. 361/2014 bylo schváleno.
b) starosta informoval přítomné o připravované plynofikaci budovy staré školy – obecní knihovny a
restaurace Obecní dům a kadeřnictví. Projekt je připraven a nyní je potřeba provést výběr
dodavatele.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele plynofikace domu služeb
v Záhoří.
Hlasování:

pro

proti

6

0

zdržel se
0

Usnesení č. 362/2014 bylo schváleno.
c) ZO rozhodlo o pronájmu garáže v DPS Záhoří
Návrh na usnesení: ZO schvaluje pronájem garáže v DPS Záhoří paní Miloslavě Hromčíkové, Horní
Záhoří 35.
Hlasování:

pro

proti

6

0

zdržel se
0

Usnesení č. 363/2014 bylo schváleno.
8. Na závěr starosta poděkoval za účast a ve 20.00 hodin zasedání ukončil.

Zapsal: Petr Kápl

starosta: František Valvoda
Ověřovatelé zápisu: Ing. Václav Kaněra
Jan Kocourek

