Obec Kačlehy
Zastupitelstvo obce Kačlehy
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kačlehy,
konaného dne 2.12. 2011, od 17:00 hodin.
Přítomni:
Albrecht Vojtěch
Bubeníková Miroslava (od 16:45)
Louša Bedřich
Šanderová Ladislava
Šenkýřová Irena
Vinšová Tereza
Nepřítomni:
Píša Zdeněk
Hosté:
Běhounková Marie
Starosta obce V. Albrecht zahájil 10. zasedání zastupitelstva obce v 17:00 hodin. Zatupitelstvo obce projednává jednotlivé
body programu v následujícím pořadí:
1) Stanovení inventarizační komise pro rok 2011
Zastupitelstvo hlasovalo o návrhu složení inventarizační komise pro rok 2011 – Bubeníková Miroslava, Hiršová Marta,
Šanderová Ladislava - s výsledkem:

Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Inventarizační komise byla schválena v navrženém složení.
2) Schválení směrnice a plánu inventarizace na rok 2011 – vnitřní směrnice č. VS-3/2011 pro stanovení postupů
inventarizace majetku a závazků

Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Směrnice a plán inventarizace na rok 2011 byly schváleny v předloženém znění.
3) Návrh na změnu platu
Starosta obce předložil návrh na zvýšení platu starosty a místostarostky obce v následujícím znění:
• navýšení platu starosty obce Kačlehy pana Vojtěcha Albrechta ze současných 4.000,- Kč/měsíc na 7.000,Kč/měsíc a
• navýšení platu místostarostky obce Kačlehy paní Ladislavy Šanderové ze současných 1.500,- Kč/měsíc na 2.500,Kč/měsíc

Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Návrh na navýšení platu starosty a místostarostky obce Kačlehy byl schválen v předloženém znění s
platností od prosince 2011.
4) Schválení rozpočtu obce Kačlehy pro rok 2012
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh rozpočtu pro rok 2012 v následujícím znění:
Příjmy
Výdaje
Schodek

1 239,5 tis. Kč
1 316,0 tis. Kč
- 76,5 tis. Kč

Rozpočet obce pro rok 2012 je navrhován jako schodkový. Schodek bude kryt přebytky hospodaření minulých let.
Zastupitelstvo hlasuje o rozpočtu obce Kačlehy pro rok 2012 dle předloženého návrhu s výsledkem:

Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Kačlehy pro rok 2012 dle předloženého návrhu, tj. jako
schodkový a schvaluje použití přebytků hospodaření minulých let pro krytí schodku.

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva v 17:45 hodin.

Přílohy zápisu:

Zápis byl vyhotoven dne: 2.12.2011
Zapisovatel: Tereza Vinšová
Ověřovatelé:
.............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................
Starosta:
.............................................. dne ...........................................

