Obec Kačlehy
Zastupitelstvo obce Kačlehy
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kačlehy,
konaného dne 4.5.2012, od 17:00 hodin.
Přítomni:
Albrecht Vojtěch
Bubeníková Miroslava
Louša Bedřich
Šanderová Ladislava
Šenkýřová Irena
Vinšová Tereza
Nepřítomni:
Píša Zdeněk
Hosté:
Běhounková Marie
Hiršová Marta
Starosta obce V. Albrecht zahájil 13. zasedání zastupitelstva obce v 17:10 hodin. Zatupitelstvo obce projednává jednotlivé
body programu v následujícím pořadí:
1) Stanovení prodejní ceny a množství k odběru palivového dřeva těženého obcí Kačlehy
Zastupitelstvo hlasovalo o výši prodejní ceny palivového dřeva: 750,- Kč vč. DPH/m3 a množství k odběru: 30 m3 na dům
(číslo popisné) s výsledkem:

Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Prodej cena a množství palivového dřeva k odběru byly schváleny.
2) Zpráva o výsledku hospodaření obce a návrh závěrečného účtu obce Kačlehy za rok 2011
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem závěrečného účtu obce Kačlehy za rok 2011 a se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2011. Návrh závěrečného účtu tvoří přílohu k zápisu a byl včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu obce Kačlehy v době od 13.4.2012
do
4.5.2012
a
na
elektronické
úřední
desce
Obecního
úřadu
Kačlehy
na
adrese:
URL:http://www.obeckaclehy.cz/index.php?nid=736&lid=CZ&oid=31411 byl návrh závěrečného účtu obce vyvěšen
včetně všech příloh uvedených v návrhu v době od 13.4.2012 do 4.5.2012. Zastupitelstvo hlasuje:
a) o schválení závěrečného účtu obce Kačlehy bez výhrad
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
6
0
0
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Kačlehy za rok 2011 bez výhrad.
b) o schválení výsledku hospodaření obce ve výši Kč 3 588 882,55 a jeho převedení v účetnictví na syntetický účet 432 –
nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Pro
Proti
Zdrželi se hlasování
6
0
0
Zastupitelstvo schvaluje výsledek hospodaření obce ve výši Kč 3 588 882,55 a jeho převedení v účetnictví
na syntetický účet 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
3) Rozpočtové opatření č. 1/2012
Zastupitelstvo obce hlasovalo o rozpočtovém opatření č. 1/2012 s výsledkem:

Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Rozpočtové opatření č. 1/2012 bylo schváleno.
4) Různé
a) Údržba obce – zastupitelstvo obce hlasovalo o provádění údržby obce v roce 2012 i nadále panem M. Drábem za
cenu 125,- Kč + DPH /1 hodina s výsledkem:

Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
b)

Připojení čísla popisného 41 manželů Albrechtových na obecní studnu (na vlastní náklady žadalete) –
zastupitelstvo obce hlasovalo o připojení čísla popisného 41 s výsledkem:

Pro: 6
Proti: 0

Zdrželi se: 0
Starosta obce ukončil 13. zasedání zastupitelstva obce Kačlehy v 18:20 hodin.
Přílohy zápisu:

Zápis byl vyhotoven dne: 4.5.2012
Zapisovatel: Tereza Vinšová
Ověřovatelé:
.............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................
Starosta:
.............................................. dne ...........................................

