Zápis
o průbéhu zasedání Zastupitelstva obce Milešín
konaného dne 9 12. 2016 v budově Obecního úřadu

Starostka zahájila zasedání ZO v 17.00 hodin a všechny přítomné přivítala.

Bod

č.

1

Starostka konstatovala. že 1nfonnace o konání zasedání byla sdělena členum ZO
fonnou sms a to ne1méně 7 dní přede dnem konání zasedání a dále sdělila že 1e
pritomno 5 členů zastupitelstva které je tedy usnášeni schopné .
Plitomno:

s členů ZO

Starostka přednesla návm programu zasedání, který byl členy ZO schválen

Usneseni č. 1
ZO s ch v a I u j e následu1icí program zasedání ZO
1 Přivítáni, schváleni programu zasedání
2. Návrh na rozpočet obce na rok 2017
3. Finanční příspěvek MŠ Vidonín
4 Příkaz k provedení 1nventanzace
5. Tříkrálová sbírka
6. Tenníny zasedání ZO na rok 2017
Hlasovaní pro S, proti O zdržel se O

Bod

č.

2

Účetn1 1ednotka předložila zastupitelům Návrh na rozpočet obce Milešín na rok 2017

Návrh na rozpočet 2017 bude ode dne 10. 12 2016 po dobu 15 dnů zveřeiněn na
ůtední desce
Usnesenfč.2

ZO s ch v a I u je Návrh na rozpočet obce na rok 2017.
Hlasováni· pro 5, proti O. zdržel se O.

Bod č. 3
MŠ Vodonin pozádala o poskytnuti finančního pf1spěvku na nákup hraček a dár1<:ů pro
děti pit tradiční vánoční besídce v MŠ V1donin. Starostka uvádí. že s tímto
pfispévkem Je JIŽ počítáno v rozpočtu obce pro rok 2016, a to ve v)iši 1000,· Kč.
Usnesenlč.3

s ch v a I u j e finanční příspěvek MŠ Vidonín na vánoční besídku a nákup
hraček pro děti ve výši 1000, - Kč.

ZO

Hlasování: pro 5, proti

Bod

č.

O, zdržel se O.

4

Starostka seznámila ZO s Příkazem starostky obce č 1/2016 ze dne 7 12 2016
k provedení inventarizace obecního maietku za rok 2016
tlenové 1nventanzační komise: Jiří Strakerle, Lukáš Doležal, Ludmila Svobodová
Usnesenlč.4

ZO s ch v a I u je

Příkaz k provedení inventarizace pro rok

2016.

Hlasování: pro 5, proti O, zdržel se O

Bod

č.

5

U přilet1tost1
ve výši 500,

tradiční

Tnkrálové sbírky v lednu 2017 sd'lválllo ZO
Kč pro potřeby Charity

finanční příspěvek

Usnesenlč.5

ZO s ch v a I u j e
500,· Kč.

poskytnutí finan~ního príspěvku na Tfikrálovou sbírku ve výši

Hlasováni pro 5. proti O, zdržel se O.

Bod č. 6
ZO prOJednalo povinné terminy svých zasedání na rok 2017 a navrhuje tyto

16
20
20
20

2 2017
5 2017
8. 2017
11 2017

Usnesenlč.6

ZO s ch v a I u je termíny zasedání ZO pro rok 2017.
Hlasováni pro 5, proti O, zdržel se O.

Starostka ukonbla po projednání vsech bodů programu zasedání ZO v 18.00 hodin a
poprala členUm zastuprtetstva krásné vánoční svátky

v M1tesiné dne 9
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