
1. Program:  projednání žádosti Linky důvěry STŘED 

                      stanovení výše poplatku za známky na popelnice 

                      projednání využití dotací z POV v roce 2016 

                      inventura za rok 2015 

                      zařazení a vyřazení předmětů z majetku obce 

                      přeúčtování finanční částky  

                      schválení rozpočtového opatření č. 4/2015 

                      

                       

2. Zahájení : schůzi zahájil starosta, který přítomné seznámil 

s programem.  

3. Zastupitelstvo navržený program schválilo. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, 

zdržel se 0. 

4. Volba ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli – Ambrožová Erika a Čech 

Dušan. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0.    

5. Projednání usnesení z 11/2015. 

6. Zastupitelstvo projednalo žádost linky důvěry STŘED, Třebíč, 

Mládežnická 229 o finanční příspěvek na pomoc lidem v náročných 

situacích. Zastupitelstvo žádost zamítlo. Hlasovalo 7, pro 0, proti 7, 

zdržel se 0. 

7. Zastupitelstvo projednalo výši poplatku za známku na popelnice pro 

rok 2016. Základní sazba na jednoho občana činí 585,- Kč. 

Zastupitelstvo schválilo dotaci na každého občana ve výši 105,- Kč, 

takže výše poplatku bude činit 480,- Kč. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, 

zdržel se 0. 

8. Zastupitelstvo projednalo využití případných dotací z POV v roce 

2016. Poskytnuté finance budou využity na rozšíření bufetu na 

Husárku. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

9. Zastupitelstvo bylo seznámeno s proběhlou inventurou obecního 

majetku, kterou vzalo na vědomí. 

10. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zařazení dotace 

z POV nového veřejného osvětlení do majetku obce ( položka ostatní 

stavby). Dále zastupitelstvo schválilo vyřazení jednoho kusu mobilu 

zn. Nokia pro nefunkčnost. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

11. Zastupitelstvo vzalo na vědomí přeúčtování z účtu 315 202 – 

částka 1 440,- Kč – (což je pohledávka PDO z roku 2013) – tato částka 

byla vyřazena do podrozvahy na účet 905 202.  



12. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření 

č. 4/2015 k 30.12.2015, které předložila účetní obecního úřadu.  , 

proti , Hlasovalo 7, pro  7, proti 0, zdržel se 0.  

13. Diskuze: během schůze. 

14. Závěr. schůzi ukončil starosta, který přítomným poděkoval za 

účast a celoroční spolupráci, do nového roku popřál všem všechno 

nejlepší.                 


