Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Mlékojedy,
konaného dne 10.01.2012, od 18:00 hodin
Zasedání zastupitelstva obce Mlékojedy bylo zahájeno v 18:00 hodin v zasedací místnosti
objektu Obecního úřadu, čp. 41, starostou obce Ing. Ondřejem Schořem, který také tuto schůzi vedl.
Po zahájení starosta obce předal členům zastupitelstva obce heslovitý program schůze.
Na schůzi byli přítomni 4 zastupitelé: Ing. Ondřej Schoř, Tomáš Kormunda, Robert Šanda a Miroslav
Vokálek. Nepřítomni: Jana Hájková, Jiří Bursa.

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Schoř navrhl Lucii Královou jako zapisovatelku schůze a
Roberta Šandu s Tomášem Kormundou jako ověřovatele.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mlékojedy schvaluje navrhované osoby do funkcí.
Výsledek hlasování:
Pro: 4 členové Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.

Informace o hospodaření obce
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Schoř informoval o předběžných výsledcích hospodaření
obce za rok 2011. Zmíněny zdroje a způsoby čerpání. Probírán přístup občanů k jejich
zákonné povinnosti platby poplatků a dalších okruzích spojených s tímto bodem.
Návrh usnesení: 0
Nebylo třeba přijímat usnesení. Informace pro členy ZO (zastupitelstva obce Mlékojedy).

Průběh inventur
Starosta obce Mlékojedy pan Ing. Schoř a Bc. Lucie Králová podali informaci o průběhu
inventur a sdělili dílčí závěry. Informovali o nové evidenci majetku i změněné celostátní
metodice k odpisování majetku, jako stimulujícím faktoru tvorby zdrojů a reálného pohledu na
hodnotu svěřeného a obhospodařovaného majetku.
Návrh usnesení: 0
Nebylo třeba přijímat usnesení. Informace pro členy ZO (zastupitelstva obce Mlékojedy).

Činnost finančního výboru
Členové finančního výboru pan Jiří Bursa a Bc. Lucie Králová informovali o průběhu akcí
v minulém roce a sdělili svoje poznatky z činnosti. Zdůrazněna byla práce na sestavení
rozpočtu a sledování jeho vývoje a přípravě rozpočtových opatření. Předložili plán práce a
okruh činností na rok 2012.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mlékojedy schvaluje činnost finančního výboru a souhlasí s rámcovým
plánem činností pro rok 2012.
Výsledek hlasování:
Pro: 4 členové Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.

Činnost kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru pan Robert Šanda informovali o průběhu akcí v minulém roce a
sdělil poznatky členů výboru a také svoje poznatky z činnosti. Zdůrazněna byla práce při
kontrole seznamů neplatičů za psy a za TKO. Důležité bylo, že společnou prací se podařilo
aby léta neplacené položky byly zaplaceny. Je ještě celá řada okruhů, kterým musí být
věnována pozornost. Nájmům pozemků a nebytových prostor v opět užívané budově
obecního úřadu. Včasnosti plateb. Velkou pracovní oblastí je realizace a užití dotací. Metodika

se dotace od dotace liší a představuje úplně novou oblast v životě obce. Byla zdůrazněna
dobrá spolupráce s finančním výborem. Předložili plán práce a okruh činností na rok 2012.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mlékojedy schvaluje činnost kontrolního výboru a souhlasí s rámcovým
plánem činností pro rok 2012.
Výsledek hlasování:
Pro: 4 členové Proti: 0 členů Zdrželi se: 0 členů
Usnesení bylo schváleno.

Diskuse:
•
•
•

K tématu předpokládaného vývoje dotačních možností
Zvolení dalšího postupu k neplatičům
Údržba a úklid v obci a výrazný a kladný přínos VPP a možnosti dalšího využívání
této možnosti.
Předpokládané opravy zdevastovaného obecního úřadu
A další

•
•

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00 hod.

Zápis byl vyhotoven: 14.01.2012

Přílohy zápisu:
1)
2)

Prezenční listina
Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zapisovatel:

Lucie Králová

Ověřovatelé:

Robert Šanda
Tomáš Kormunda

Starosta obce: Ing. Ondřej Schoř
Razítko obce:

