Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

13.3.2006

Přítomní členové zastupitelstva:

Ing. Josef Bušák, Květa Štilcová, Karel Pudil
Jana Nosková, Zdeněk Perun, Karel Novák
Josef Stránský,

Omluveni:
Program:
1)
2)
3)
4)

Úvod
Schválení rozpočtových změn č. 1 na rok 2006
Projednání žádosti paní Lukášové
Závěr

K bodu 1)
Schůzi zahájil starosta obce, přivítal zúčastněné, zkonstatoval, že je přítomno 5 zastupitelů a
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan Josef Stránský je omluven.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p.Perun , p. Pudil
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. p. Perun, p. Pudil se zdrželi hlasování a nikdo nebyl proti.
Starosta přednesl program jednání, požádal zastupitele o doplnění programu, žádné
připomínky ani návrhy nebyly vzneseny.
H: Program byl schválen jednohlasně. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 2)
Návrh rozpočtových změn č. 1 byl vyvěšen na úřední desce dne 27.2.2006. Zastupitelstvo
projednalo návrh a bez připomínek ho schválilo.
OddílPopis
Částka v Kč
paragraf
Příjmy
4116
Navýšení - Dotace ÚP
4131
4118
Navýšení - Dotace Operační program
196250
Dále je třeba převést hospodářský výsledek za rok 2005 z hospodářské činnosti a hospodářský
výsledek Mateřské školy z účtu 931 na účet 932 což je nerozdělený zisk z minulých let.
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtových změn č.1 na rok 2006. Zastupitelstvo
schvaluje převod zůstatku účtu 931 u hospodářské činnosti a u PO na účet 932 což je
nerozdělený zisk z minulých let.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 3)
Obec Borovnice obdržela žádost paní Mgr. Evy Lukášové na prominutí splátek škod, které
splácí na základě splátkového kalendáře. V současné době má zaplacenu polovinu částky.
Zastupitelstvo tuto žádost projednalo a shodlo se na tom, že není důvod splátky promíjet,
zastupitelstvo trvá na splacení celé částky, tak jak bylo dohodnuto.
Návrh: Zastupitelstvo trvá na splacení celé částky tak jak bylo dohodnuto.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

K bodu 4)
Závěr.
Příští pravidelné zasedání se uskuteční 31.3. 2006.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 2
Počet stran usnesení 1

Zdeněk Perun v.r.
Karel Pudil v.r.

…………………………………….
…………………………………….

Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Datum:

13.3.2006

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtových změn č.1 na rok 2006. Zastupitelstvo
schvaluje převod zůstatku účtu 931 u hospodářské činnosti a u PO na účet 932, což
je nerozdělený zisk z minulých let.
2. Zastupitelstvo trvá na zaplacení celé částky paní Mgr. Evou Lukášovou, tak jak je
uvedeno na dohodnutém splátkovém kalendáři.

Obecní zastupitelstvo ukládá:
1. Zaslat dopis paní Lukášové
• Termín:
7.4.2006
• Zodpovídá:
starosta

Jana Nosková v.r.
místostarosta

Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

