Obecní úřad Štíhlice
Zápis č.21 /2015
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 30. 12. 2015
Přítomni: Rychta, Čermáková, Susová, Kučák, Strnad, Ing. Světlý
Omluveni: Budská
Program:
1. Rozpočet na rok 2016
2. Stanovení ceny vodného pro rok 2016
3. Rozpočtové opatření č. 3/2015
4. Novela nařízení vlády č. 37/2003
Ad. 1. Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet Obce Štíhlice na rok 2016 a po projednání a
vyslechnutí doporučení Finančního výboru při OÚ Štíhlice, tlumočeného p. Kučákem, předsedou
tohoto výboru, přijalo následující
Usnesení č. 50/2015 Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtem Obce Štíhlice na rok 2016, který
je vyrovnaný a jeho příjmy činí 2 053 200 Kč a výdaje 2 053 200 Kč.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 6 hlasů
Ad. 2. Zastupitelstvo obce posoudilo, na základě podkladů předaných správcem vodovodní sítě v
obci za roky 2013 a 2014 a podkladů k očekávané skutečnosti za rok 2015, návrh správce na úpravu
vodného na rok 2016 ve výši 32,89 Kč/m3 bez DPH, 37,82 Kč/m3 s DPH. Dle této úpravy zatíží
zvýšení ceny každého spotřebitele měsíčně v průměru částkou 9,72 Kč včetně DPH.
Po posouzení podkladů zastupitelstvo přijalo následující
Usnesení č. 51/2015 Zastupitelstvo obce souhlasí s úpravou ceny vodného pro spotřebitele v
obci Štíhlice pro rok 2016 na 32/89 Kč/m3 (bez DPH) a 37,82 Kč/m3 (vč. DPH).
Souhlas: všichni přítomní, tj. 6 hlasů
Ad. 3. Zastupitelstvo posoudilo návrh účetní obce na přijetí rozpočtového opatření č. 3/2015 s tím,
že přihlédlo i k vyjádření finančního výboru tlumočeného předsedou tohoto výboru p. Kučákem.
Došlo ke zvýšení daňových příjmů proti očekávané skutečnosti a mírnému zvýšení ostatních příjmů
(celkem o 92 870 Kč). Zvýšily se i výdaje proti původnímu předpokladu, a to zejména výdaje za
elektřinu (rozšíření osvětlení), výdaje za odvoz nebezpečného odpadu, vyšší poštovné a poplatky
telekomunikační a p. Protože jde o skutečnosti zastupitelům známé z jednání v zastupitelstvu,
přijalo následující
Usnesení č. 52/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 6 hlasů
Ad. 3. Zastupitelé se seznámili s novelou Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. platnou od 1. 1. 2015 a
rozhodli, že využijí možnost, kterou jim novela dává. Přijali proto následující
Usnesení č. 53/2015 Zastupitelstvo rozhodlo, že využije možnosti, kterou jim dává novela
nařízení vlády č. 37/3003 Sb. a uplatňují nárok na zvýšení odměn o 3 % s účinností od 1. 1.
2016.
Souhlas:všichni přítomní, tj. 6 hlasů
Štíhlice : 4. 1. 2016
Zapsala: Čermáková
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák
Vladimír Strnad
Vyvěšeno: 4. 1. 2016
Sejmuto:

