Zastupitelstvo obce Úbislavice
Zápis z 26. veřejného zasedání dne 18.12.2013
Program:
1. Volba předsedajícího
2. Schválení programu
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Kontrola úkolů z minulého zasedání
5. Schválení rozpočtu obce Úbislavice na rok 2014
6. Různé
7. Diskuze
8. Závěr

Přítomni:Miloš Urban, Ing. Milan Samler, Milan Typlt, Petr Vágenknecht, Pavel Chrtek,
František Pavlíček, Radek Vít

1. Volba předsedajícího
Starosta Miloš Urban navrhl předsedajícím zasedání místostarostu Milana Samlera
Návrh usnesení: ZO volí předsedajícím zasedání Milana Samlera
Hlasováno: Pro 6, zdržel se 1: Samler
Usnesení č. 246: ZO volí předsedajícím zasedání Milana Samlera
2. Schválení programu
M.Samler (dále jako předsedající) seznámil zastupitele s programem zasedání a
navrhuje přidat bod 6.Žádost Okrašlovacího spolku Stav.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program zasedání včetně navržené změny
Hlasováno: Pro 7
Usnesení č. 247: ZO schvaluje program zasedání včetně navržené změny
3. Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhuje zastupitele Františka Pavlíčka a Pavla Chrtka jako ověřovatele
zápisu.
Návrh usnesení: ZO volí ověřovatele zápisu Františka Pavlíčka a Pavla Chrtka
Hlasováno: Pro 5, zdržel se 2: Pavlíček, Chrtek
Usnesení č. 248: ZO volí ověřovatele zápisu Františka Pavlíčka a Pavla Chrtka
4. Kontrola úkolů z minulého zasedání
Starosta informoval zastupitele o jednání s majiteli lesů v k.ú. Zboží , p.Františkem

Danielem a Josefem Mráčkem, kteří svozem dřevní hmoty poničili komunikaci KN
663/1 v k.ú.Zboží. Výše zmiňovaní složili finanční částku na obecním úřadě ve výši
15.000,-Kč na krytí nákladů spojených s opravou cesty.
5.Schválení rozpočtu obce Úbislavice na rok 2014
Předsedající informoval zastupitele, že k návrhu rozpočtu na rok 2014, který byl
vyvěšen na úřední desce od 2.12.-18.12.2013, nebyly vzneseny žádné připomínky.
Zastupitelé neměli také další připomínky a navrhli rozpočet ke schválení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce dle předloženého návrhu
jako vyrovnaný, a to ve výši příjmů 3 969.000,-Kč a výdajů ve výši 3 969.000,-Kč,
za závazné ukazatele si stanoví - oddíl, paragraf
Hlasováno: Pro 7
Usnesení č. 249: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce dle předloženého
návrhu jako vyrovnaný, a to ve výši příjmů 3 969.000,-Kč a výdajů ve výši
3 969.000,-Kč, za závazné ukazatele si stanoví - oddíl, paragraf
6.Žádost Okrašlovacího spolku Stav
Předsedající informoval zastupitele o předložené žádosti Okrašlovacího spolku Stav,
o.s. o příspěvek z rozpočtu obce na rok 2014. Okrašlovací spolek Stav o.s. získal
dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím Státního zemědělského
intervenčního fondu na nákup velkokapacitního stanu s vybavením. Celkové výdaje
projektu jsou ve výši 122.500,-Kč. Spolek žádá o investiční dotaci ve výši 20 tis. Kč
na krytí rozdílu mezi způsobilými výdaji a výší dotace a dále o krátkodobou
bezúročnou půjčku se splatností 3 měsíce ve výši 102.900,- Kč na zafinancování
nákupu. Stan bude sloužit pro pořádání akcí v obci.
Návrh usnesení: ZO schvaluje investiční dotaci ve výši 20.000,-Kč a krátkodobou
půjčku se splatností na 3měsíce ve výši 102.900,-Kč Okrašlovacímu spolku Stav, o.s. a
pověřuje starostu přípravou smlouvy.
Hlasováno: Pro 6, zdržel se 1:Pavlíček
Usnesení č. 250: ZO schvaluje investiční dotaci ve výši 20.000,-Kč a krátkodobou
půjčku se splatností na 3měsíce ve výši 102.900,-Kč Okrašlovacímu spolku Stav, o.s.
a pověřuje starostu přípravou smlouvy.
7.Různé
8.Diskuze
9.Závěr
Předsedající poděkoval všem za spolupráci v uplynulém roce a popřál klidné svátky a
mnoho úspěchů v novém roce. Zasedání ukončil v 18.45h.
Zápis byl vyhotoven dne 18.12.2013
Zapsala: Petra Vítová

Ověřovatelé zápisu:
František Pavlíček …..…………………………..
Pavel Chrtek …………………………

Starosta:
Miloš Urban ………………………

Přijatá usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce
dne 18.12.2013
Usnesení č. 246: ZO volí předsedajícím zasedání Milana Samlera
Usnesení č. 247: ZO schvaluje program zasedání včetně navržené změny
Usnesení č. 248: ZO volí ověřovatele zápisu Františka Pavlíčka a Pavla Chrtka
Usnesení č. 249: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce dle předloženého
návrhu jako vyrovnaný, a to ve výši příjmů 3 969.000,-Kč a výdajů ve výši
3 969.000,-Kč, za závazné ukazatele si stanoví - oddíl, paragraf
Usnesení č. 250: ZO schvaluje investiční dotaci ve výši 20.000,-Kč a krátkodobou
půjčku se splatností na 3měsíce ve výši 102.900,-Kč Okrašlovacímu spolku Stav, o.s.
a pověřuje starostu přípravou smlouvy.

Ověřovatelé zápisu:
František Pavlíček …..…………………………..
Pavel Chrtek …………………………

Starosta:
Miloš Urban ………………………

