
1) Starostka obce zahájila veřejné zasedání v 18:00 hodin, přivítala přítomné _ účast dle
přiloŽené prezenční listiny - prohlásila zasedáníza usnášení schopné' Lukáš Blaško -
omluven.

2) Zastupitelstvo obce schválilo navrŽený program zasedánívčetně doplnění programu:
- Změna bodu 12. Problematika vyřízení povolení prodlouŽení nakládánís odpadními vodami
obce od 1.1.2013
-Změna bodu 13. Projednání a schválení Souhlasu se zahrnutím obce do územnípůsobnosti
MAS a přípravou lSÚ na Území obce _ Hříběcí hory
- Doplnění bodu 14. Vyjádření se ke stavbě garáŽe p. Antonína Ludíka jako souseda s obcí
- Doplnění bodu 15. Dlskuze
- Doplněníbodu 16. Závěr

- SCHVÁLENO jednohlasně.

3) Zapisovatelem zápisu určen pan Antonín Ludík.

4) Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatelizápisu paní Pouperovou Pavlínu a Novotnou Marii_
SCHVÁLENO jednohlasně. 'f

5) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo navžený rozpočet obce na rok 2013 - příloha č.1 ,
zveřejněného na úřední desce od 26.11.2012 do 14'12.2012 s úpravou rnýdajů par. a pol.:

6171 5169 částka 48.000,- Kč
5269 5169 částka 2.000,- Kč

Rozpočtové příjmy celkem 2'432.500,- Kč
Výdaje 2.682.500,- Kč
Financování /stav na účtu k 31.12.20121 250.000,- Kč.

_ scHVÁLENo jednohlasně.

6) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.5 - příloh a č.2. Pověřuje
starostku a účetní obce k provedenímoŽných úprav rozpočtu k31.12'2012 s tím, Že
s veške1ými těmito rozpočtornými úpravami bude zastupitelstvo obce seznámeno na nejbliŽším
veřejném zasedání - SCHVÁLENo jednohlasně.

7) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č.112012 - místní
poplatek za pÍovoz shromaŽďování, sběru, přepravy, třídění, vyuŽívání a odstraňování
komunálních odpadů, účinnou od 1.1.2013-příloha č.3 - scHVÁLENo jednohlasně'

8) Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení kultivátoru k traktoru od Vratislava Fonýtka z Těšnovic
za částku 3.000,_Kč na základě kupní smlouvy - SCHVÁLENo jednohlasně.

9) Starostka podala informaci, Že k 31 .12'2012 se budou provádět fyzické a dokladové
inventarizace Ve stejném rozsahu jako v loňském roce. Bude vydán příkaz k inventarizaci do
21.12.2012.

10)Zastupitelstvo obce schvaluje částku vynaloženou obcí na ohňostroj 1.1.2013 ve výši 't.500,-Kč
- scHVÁLENo jednohlasně.
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