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USNESENÍ
číslo 11 / 2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného 29. 12. 2017 na OÚ Dívčice

Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání:

1) Bere na vědomí:
Usnesení zastupitelstva č. 10/2017 z 18. 12. 2016.

2) Schvaluje:
Rozpočet na rok 2018.

Georgievová Hana

Kostečka Vlastimil

Livečka Radek

místostarostka

místostarosta

starosta
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Zápis č. 11/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného 29. 12. 2017 v 18,00 h. na OÚ Dívčice
Přítomni: Livečka Radek, Bc. Georgievová Hana, Mgr. Ira Vladimír, Kostečka Vlastimil,
Kryštůfek Vlastimil,
Nepřítomni, omluveni: Albrecht Marián, Ježek Pavel, Kurážová Lenka,
Nepřítomen bez omluvy: Jůsko Zdeněk
Zastupitelstvo bylo po celou dobu usnášení schopné.
Zasedání zahájil starosta R. Livečka v 18,05 hodin.
Provedením zápisu pověřil p. H. Georgievovou. Jako ověřovatele zápisu navrhl p. Kostečku V.
a p. Kryštůfka V.
Všichni jmenovaní byli hlasováním jednomyslně schváleni.
Starosta seznámil přítomné s programem zasedání zastupitelstva.

Program zasedání:
1) Kontrola Usnesení zastupitelstva č. 10/2017 z 18. 12. 2017.
2) Schválení Rozpočtu na rok 2018.
3) Různé, diskuze, závěr.
K programu nebyly vzneseny žádné připomínky, ten byl zastupiteli hlasováním jednomyslně
schválen.

ad1)
Místostarostka H. Georgievová přečetla Usnesení zastupitelstva č. 10/2017 z 18. 12. 2017.
Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Usnesení bylo přítomnými zastupiteli vzato na vědomí.

ad2)
R. Livečka informoval přítomné o Návrhu rozpočtu na rok 2018 připomínkovaného na
zastupitelstvu 22. 11. 2017.
Přepokládané celkové příjmy a výdaje:
příjmy obce vč. dotací ve výši
úhrn výdajů celkem
přebytkový rozdíl rozpočtu

15.131.800,11.822.000,3.309.800,-
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Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce i na webových stránkách obce Dívčice 7. 12.
2017 a sejmut 29. 12. 2017.
Rozpočet je 1. přílohou zápisu tohoto zasedání.
Další součástí rozpočtu jsou Rozpočet FKSP na rok 2018 a Výhled rozpočtu obce Dívčice na
rok 2019 a 2020. Obě tyto přílohy jsou uvedeny pod č. 2 a 3 zasedání zastupitelstva.
Připomínky:
Starosta navrhl zařadit do Rozpočtu 2018:
- navýšení o 310.000,- (částečně dotováno z POV JčK) za rekonstrukci interiéru a sociálního
zázemí budovy č. 28 ve Zbudově,
- potvrzení příspěvku formou daru pro AVZO Dívčice v požadované výši.
Z připomínky p. V. Iry je zájem obce o rozvoj společenských a sportovních aktivit v obci.
Naopak od podporovaných spolků očekáváme vstřícnou spolupráci a reprezentaci Dívčicka.
Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny připomínky.
Starosta doporučil schválení Rozpočtu na rok 2018 a poté dal o rozpočtu hlasovat.
Hlasování: 5 x pro, 0 x proti, 0 x zdržel se
Rozpočet na rok 2018 byl schválen a bude vyvěšen na webových stránkách obce.

ad3)
Různé, diskuze, závěr
R. Livečka informoval:
- harmonogram na svoz odpadů bude distribuován občanům během ledna 2018.
Další diskuzní téma nebylo otevřeno.
Starosta poděkoval zastupitelům za celoroční práci konanou pro občany a občanům za účast
a pomoc vykonanou při akcích v obcích Dívčicka.
Zastupitelstvo přeje i touto cestou všem hodně zdraví, spokojenosti, štěstí, osobních i
pracovních úspěchů v roce 2018.

Zasedání zastupitelů bylo ukončeno v 18,45 hodin.

Ověřovatelé zápisu:
Vlastimil Kostečka

Zapsala:
Hana Georgievová

Vlastimil Kryštůfek

3. 1. 2018

