Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 25/2016
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 30.12.2016
Přítomni: Rychta, Čermáková, Susová, Budská, Kučák, Strnad, Ing. Světlý
Program:
1. Rozpočet na rok 2017
2. Nepotřebná technika HZS Středočeského kraje
3. Rozpočtové opatření č. 3/2016

Ad. 1: Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet obce Štíhlice na rok 2017. Po projednání a
vyslechnutí doporučení finančního výboru při OÚ Štíhlice, tlumočeného předsedou výboru panem
Kučákem, přijalo následující:
Usnesení č. 38/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Štíhlice na rok 2017, který je
vyrovnaný a jeho příjmy činí 2 746 940,- Kč a výdaje 2 746 940,- Kč.
Souhlas: všichni přítomni tj. 7 hlasů
Ad. 2: HZS Středočeského kraje územní odbor Kolín zaslal na obecní úřad nabídku vybraného
nepotřebného majetku HZS Středočeského kraje pro potřeby jednotek. Jedná se o motorové pily,
čerpadla a vozidla. Starosta obce Štíhlice společně s velitelkou Požární hlídky obce slečnou
Budskou navrhli zastupitelům příjmout nabídku části nepotřebné techniky k vybavení Požární
hlídky obce Štíhlice. Zastupitelé se návrhem zabývali a přijali následující:
Usnesení č. 39/2016: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o převod části
nepotřebného majetku Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje do majetku obce
Štíhlice k vybavní Požární hlídky obce Štíhlice.
Souhlas: všichni přítomni tj. 7 hlasů
Ad. 3: Zastupitelstvo posoudilo návrh účetní obce na přijetí rozpočtového opatření č. 3/2016 s tím,
že přihlédlo i k vyjádření finančního výboru. Došlo ke zvýšení daňových příjmů proti očekávané
skutečnosti a zvýšení ostatních příjmů (celkem o 186 320,- Kč). Zvýšiliy se i výdaje proti
původnímu předpokladu, a to zejména výdaje za volby, veřejné osvětlení, výdaje za svoz odpadů
apod. Protože jde o skutečnosti zastupitelům známé z jednání v zastupitelstvu, přijalo následující:
Usnesení č. 40/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016.
Souhlas: všichni přítomni tj. 7 hlasů
Štíhlice: 4.1.2016
Zapsala: Bláhová
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák:………………………………
Vladimír Strnad:…………………………..
Vyvěšeno: 4.1.2016
Sejmuto:

