zápis č. 16
Ze zasedání zastupitelstva městyse v Přídolí, konaného dne 2.8.2012
Přítomni: dle presenční listiny
Omluveni: Josef Sýkora, Irena Dadučová
Ověřovatelé zápisu: Jiří Vávra, Zdeněk Mráz

Řádné zasedání zastupitelstva městyse č. 16 dne 2. 8. 2012
Program jednání:
1. Příprava rozpočtu
2. Rozpočtová změna č. 3
3. Souhlas s přijetím dotací – kostel. zeď, kapličky
4. Pouť – vstupné, zaj. pořadatelské služby
5. Různé
6. Diskuse
Zahájení
V úvodu zasedání starosta konstatoval nadpoloviční účast členů ZM. Zasedání je usnášeníschopné. Poté přednesl navržený program, který byl jednomyslně schválen všemi přítomnými
členy zastupitelstva městyse. K zápisu č. 15 ze dne 7.6.2012 nebylo připomínek.
pro: 13
zdržel se: 0
proti: 0
ad 1) V tomto bodě starosta zastupitele požádal, aby se do poloviny září obraceli na úřad
s požadavky na rozpočet na r. 2013 tak, aby je bylo možno zapracovat na říjnové zasedání
zastupitelstva. V tomto bodě zastupitelstvo nehlasovalo.
ad 2) V tomto bodě starosta zastupitele seznámil s rozpočtovou změnou č.3/2012, Rozpočtové
příjmy se navyšují o 279.000,- Kč, rozpočtové výdaje se navyšují o 728.000,-Kč. Rozpočtový
schodek se snižuje na 1.066.000,- Kč. Rozpočtový schodek je krytý fin. rezervou z let minulých
(návrh změny - příloha zápisu).
Usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2012 tak, jak byla navržena.
S usnesením zastupitelé projevili souhlas poměrem hlasů:
pro: 13
zdržel se: 0
proti: 0
ad 3) Starosta požádal zastupitele o souhlas s přijetím dotací z Jihočeského kraje z grantového
programu „nemovité kulturní památky“ na opravu kostelní ohradní zdi a z programu „Obnova
drobné sakrální architektury v krajině“ na opravu kapliček.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse souhlasí přijetím výše uvedených dotací z Jihočeského kraje.
S usnesením zastupitelé projevili souhlas poměrem hlasů:
pro: 13
zdržel se: 0
proti: 0
ad 4) Starosta požádal zastupitele o stanovení ceny na pouťovou zábavu a zároveň navrhl cenu
50,- Kč, jako v minulých letech.
pro: 13
zdržel se: 0
proti: 0
Dále požádal zastupitele o zajištění pořadatelské služby. Pořadatelé na pouťové zábavě budou: p.
Kamerová, p. Cifreund a p. Sýkora.
5) Různé:
6) Diskuse:
P. Bohdal vyjádřil nesouhlas s některými ustanoveními smlouvy na pronájem hrobových míst.
Starosta se pokusil vysvětlit opodstatnění daných ustanovení smlouvy a výpočet pronájmu. P. Jan
Vávra upozornil, že toto není věcí jednání zastupitelstva, a že by si tyto záležitosti měl vyřídit
v kanceláři úřadu

Zasedání starosta ukončil ve 20,10

Zápis ověřil: ……………..
……………..

p. Jiří Vávra
p. Zdeněk Mráz

Jiří Štěpánek
starosta

Zápis vyhotoven dne: 3.8.2012

