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Zápis 
o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Milešín 

konaného dne 1. 12. 2018 v budově Obecního úřadu 

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

Bod č. 1 

Starostka konstatovala, že zasedání bylo řádné svoláno v souladu s § 91 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., a že podle§ 93 odst. 1 stejného zákona informace o konání 
zasedání byla nejméně 7 dní přede dnem konání zveřejněna na úřední desce. 
Starostka dále sdělila, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, které je tedy usnášení 
schopné. 

Přitomno: 5 členu ZO 

Starostka přednesla návrh programu zasedáni, který byl členy ZO schválen. 

Usnesenlč.1 

ZO s ch v a I u je následující program zasedání ZO: 

1. Přivítání. schválení programu zasedání 
2. Rozpočtové opatření č. 12 
3. Návrh na rozpočet obce na rok 2019 
4. Příkaz k provedeni inventarizace 
5. Příspěvek MŠ Vidonín na vánoční besidku 
6. Tříkrálová sbírka 

Hlasování: pro 5, proti O, zdržel se O. 

Bod č. 2 

Účetní jednotka předložila zastupitelům k projednání Rozpočtové opatřeni č. 12: 
příjmy 28 869.- Kč, výdaje 28.869.- Kč. Rozdíl činí O,- Kč. 

RO č. 12 bylo provedeno na základě těchto skutečnosti: doúčtování daní, tržba za 
dřevo, práce v lese, odměny členům ZO, nákup sloupků k vitríně, komunální volby. 

Usneseníč.2 

ZO s ch v a I u je Rozpočtové opatření.č. 12. 

Hlasováni: pro 5, proti O, zdržel se O . 



Bod č. 3 

Účetní jednotka předložila zastupitelům Návrh na rozpočet obce Milešín na rok 2019. 
ZO projednalo všechny položky Návrhu a bez námitek jej schválilo. Tento Návrh 
bude ode dne 2. 12. 2018 po dobu 15 dnů zveřejněn na úřední desce. 

Usneseníč.3 

ZO s ch v a I u j e Návrh na rozpočet obce na rok 2019. 

Hlasování: pro 5, proti O, zdržel se O. 

Bod č. 4 

Starostka seznámila ZO s Příkazem starostky obce č. 1 /2018 ze dne 1. 12. 2018 
k provedení inventarizace majetku obce za rok 2018. 
Inventarizaci provedou členové kontrolního výboru a účetní: Jiří Strakerle, Eva 
Mazánková a Ludmila Svobodová 

Usneseníč.4 

ZO s ch v a I u j e Příkaz starostky k provedení inventarizace majetku obce za rok 
2018. 

Hlasování: pro 5, proti O, zdržel se O. 

Bod č. 5 

MŠ Vidonín požádala o finanční pří~pěvek na uspořádání vánoční besídky pro děti. 
ZO navrhuje poskytnout příspěvek ve výši 500,- Kč. 

Usneseníč.5 

ZO s ch v a I u j e poskytnutí finančního příspěvku na vánoční besídku MŠ ve 
Vidoníně ve výši 500,- Kč. 

Hlasování: pro 5, proti O, zdržel se O. 

.• 

I 



Bod č. 6 

U příležitosti tradiční Tříkrálové sbírky v lednu 2019 ZO navrhlo poskytnout finanční 
příspěvek ve výši 500,- Kč pro potřeby Charity. 

Usneseníč.6 

ZO s ch v a I u j e poskytnutí finančního příspěvku na Tříkrálovou sbírku ve výši 
500,- Kč. 

Hlasování: pro 5, proti O, zdržel se O. 

Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila po projednání všech bodů 
programu zasedání ZO v 18.00 hodin. 

V Milešíně dne 1. 12. 2018 

Starostka / 

JI! Obec Milešín 
Milešín 42 (?) 

594 51 Křižanov 

IC : 008 42 249 

Zapisovatelka Ověřovatelé zápisu 


