Zápis ze 8. zasedání zastupitelstva obce Vřesová ze dne
1.7.2015

Zahájeno:16,00 hodin

Ukončeno:16,30 hodin

Přítomni: Fiala ,Hlávka , Duplinský Jiří , Petričák, Sivák Petr,Vorlová
Erika
Nepřítomni : Sivák Jiří, Fasura, Duplinský Jan
Usnášení schopnost: Zastupitelstvo je usnášení schopné
Schválený program:
Program:
1) Závěrečný účet za rok 2014
2) Zájezd na muzikál MAMMA MIA
3) Cenová nabídka - budova obecního úřadu (boční ocelové schodiště)
4) Soudní spor o úraz
5) Zrušení odměny člena zastupitelstva komise pro práci s dětmi paní
Vorlová
6) 3.rozpočtové opatření

REKAPITULACE USNESENÍ:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

USNESENÍ č. 1: : ZO schvaluje závěrečný účet 2014 s výhradou, že byl porušen § 119,
odst. 1. zákona č. 128/2000 sb., o obcích. Finanční a kontrolní výbor nepracoval v počtu
nejméně tři členů. Náprava byla uskutečněna na 6. zasedání dne 22. 4. 2015 pod bodem č.5.

USNESENÍ č. 2: : ZO schvaluje zájezd na muzikál MAMMA MIA děti trvale hlášeni v obci Vřesová
od 10 – 15let zdarma, dospělí trvale hlášeni v obci Vřesová poplatek 150,-Kč.
Poplatek pro cizí osoby částka 300,-Kč.

USNESENÍ č. 3: ZO schvaluje cenovou nabídku – budova obecního úřadu (boční
ocelové schodiště) firma Konstrukce Jura Ostrov s.r.o. v částce s DPH 106 238,-Kč.

USNESENÍ č. 4: ZO se obeznámilo a schvaluje odvolání ke Krajskému soudu v Plzni
o sporu o úraze.

USNESENÍ č. 5: ZO schvaluje zrušení odměny člena zastupitelstva komise pro práci s
dětmi paní Vorlové od 1. 7. 2015. od 1. 7. 2015 bude paní Vorlová pobírat odměnu jako člen
zastupitelstva částku 476,-Kč.

USNESENÍ č. 6:

ZO se obeznámilo a schvaluje 3. rozpočtové opatření v závazných ukazatelích
ODPA. Příjmy ve výši 8779 960,00,-Kč. a výdaje ve výši 11 729 580,00,-Kč. Schodek rozpočtu bude kryt
přebytky předcházejících let.

Zastupitelstvo obce zrušilo nebo neschválilo nebo odložilo nebo obeznámilo
Zapsala : Vorlová Erika
Ověřili všichni zastupitele přítomní na zasedání:
Fiala Miroslav
Hlávka Vlastislav
Vorlová Erika
Duplinský Jiří
Petričák Pavel
Sivák Petr

