Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 21.12.2015 od 18:00 hodin v
zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej Černý, Miroslav Ježek,
Miroslava Ježková, Ludmila Matoušová
Hosté: Dle prezenční listiny
Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky
3. Schválení rozpočtu na rok 2016
4. Rozpočtová opatření
5. Aktuality, plánované akce
6. Diskuze

1. Zahájení a schválení programu
Starosta zahájil schůzi v 18:00 hodin, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členů, tudíž
je zastupitelstvo usnášeníschopné. Starosta seznámil s navrženým programem schůze.
Hlasování: PRO: 7

PROTI : 0

ZDRŽEL SE: 0

Program byl schválen.

2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky
Ověřovatelé zápisu: L. Matoušová, M. Ježková
Zapisovatelka: M. Poláčková
Hlasování: PRO: 7

PROTI : 0

Volba ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena.

ZDRŽEL SE: 0

3. Schválení rozpočtu na rok 2016
Rozpočet byl před schválením vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. Občané ani zastupitelé
nevznesli výhrady.
Hlasování: PRO: 7

PROTI : 0

ZDRŽEL SE: 0

OZ schválilo rozpočet na rok 2016.

4. Rozpočtová opatření
Starosta seznámil s rozpočtovými opatřeními č. 5, 6, 7, 8. Požádal OZ o dodatečné schválení
provádět rozpočtování opatření do 200 000 Kč na položku.
Hlasování: PRO: 7

PROTI : 0

ZDRŽEL SE: 0

OZ starostovi dodatečně schválilo provádění rozpočtových opatření do 200 000 Kč na
položku. OZ bere na vědomí rozpočtová opatření č. 5, 6, 7, 8.

5. Aktuality, plánované akce
Štědrovečerní setkání u zvonice – starosta pozval na setkání před zvonicí, v 16 hodin bude zahájen
krátký program, na kterém vystoupí pan Měšťan a pan Kondek, kteří zahrají na trubku známé
vánoční koledy, o malé občerstvení a Betlémské světlo je postaráno.
Prodej palivového dříví z obecního lesa – starosta seznámil OZ s nutností prořezu obecního lesa,
OZ se shodlo, že od ledna 2016 bude možnost koupě palivového dříví z obecního lesa za 300 Kč/bm.
Kotlíková dotace – p. Ježek zajistil 8.1.2016 přednášku pracovníka odboru regionálního rozvoje,
grantů a dotací Královéhradeckého kraje o možnostech získání dotací na výměnu kotlů na pevná
paliva v rodinných domech. Akce se bude konat od 18 hodin v budově školy.
Příprava knihy k výročí založení obce – pan starosta informoval o přípravě knihy k výročí založení
obce. Stručně seznámil s obsahem, požádal zastupitele o pomoc při tvorbě knihy.

6. Diskuze
Hosté nevznesli žádný dotaz.

Starosta ukončil zasedání v 19:15.

Usnesení OZ ze dne 21.12.2015
OZ schvaluje:
1. Program byl schválen.
2. Volba ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena
3. Rozpočet na rok 2016 byl schválen
4. OZ starostovi dodatečně schválilo provádění rozpočtových opatření do 200 000 Kč na položku.

OZ bere na vědomí:
1. Rozpočtová opatření č. 5, 6, 7, 8

Zapsala dne: M. Poláčková, 21. 12. 2015 __________________________
Zápis ověřují: L. Matoušová
M. Ježková
Schvaluje: L. Tylš, starosta

Přílohy:
1. Rozpočet na rok 2016

__________________________
__________________________
__________________________

