Zápis č. 5/2016 ze schůze obecního zastupitelstva obce Katov
Dne 29.12.2016
Přítomní členové OZ : Jan Vyhlídka, Marcela Dvořáková
Karel Mleziva, František Semrád , Michal Junek, Milan Přibyl
Omluveni :

Jaroslava Švejdová – nemoc, Milan Přibyl – mimo bydliště (hory)

Program :
1. Projednání a schválení rozpočtu 2017..
2. Inventura obecního majetku – jmenování inventarizační komise.
3. Rozpočtová opatření.
4. Různné – připomínky občanů

Schůze byla zahájena v 19.35 hod. schválením programu ( pro - 7), zapisovatel – Marcela
Dvořáková, ověřovatelé zápisu František Semrád, Karel Mleziva
1.Starosta zahájil schůzi a seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2017. Návrh
rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce dne 10.12.2016.
Rozpočtové příjmy jsou ve výši 1.616.000,- Kč, výdaje 1.516.550,- Kč. Rozpočet je tudíž
koncipován jako přebytkový + 99.450,- Kč. Rozpočet zajišťuje potřeby obce na plánované
opravy komunikací a běžný provoz, vzhledem k přebytkům minulých období je k dispozici
velká rezerva na řešení neočekávaných událostí.
2.Starosta navrhl složení inventarizační komise na pravidelnou inventuru majetku k
31.12.2016 ve složení Semrád František, Junek Michal, Mleziva Karel. Další návrhy nebyly
předloženy.
3. Starosta seznámil přítomné s provedenými rozpočtovými opatřeními č. 9 (viz příloha)
4. V diskusi vystoupil starosta poděkoval zastupitelům a přítomným občanům za spolupráci
při správě obce a popřál vše nejlepší do nového roku 2017.

Usnesení ze schůze obecního zastupitelstva obce Katov dne 29.12.2016 :

Obecní zastupitelstvo schvaluje :
1. Rozpočet s rozpočtovými příjmy 1.616.000,- Kč a výdaji 1.516.555,- Kč.
Pro : 5
2. Rozpočtový výhled na r. 2017-2019.
Pro : 5
3. Složení inventarizační komise na pravidelnou inventarizaci obecního majetku :
František Semrád – předseda, Michal Junek, Mleziva Karel - členové
Pro : 5
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
4. Rozpočtové změny č. 9 (viz příloha zápisu).
Pro : 5

Schůze ukončena ve 20.30 hod.

Zapsala : Marcela Dvořáková
Zápis ověřili :
František Semrád …………………
Karel Mleziva ……………………..
Starosta :

