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Zápis č. 12
ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov,
konaného dne 29.09.2016 od 19:00 hodin

Přítomni:

Mgr. Miroslav Král, Bc. Stanislav Falář, Stanislav Falář, Milada Podlešáková,
Jana Mrázová, Jaroslava Šimordová

Omluveni:

Martin Vojta

Zapisovatel:

Jana Mrázová

1) zahájení - program
Ověřovatelé zápisu byli stanoveni: Bc. Stanislav Falář a Stanislav Falář
K návrhu programu jako celku nebyl vznesen žádný návrh na doplnění.
Starosta dal hlasovat o návrhu programu jako celku.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Program byl schválen.
2) Návrh rozpočtových opatření rozpočtu na rok 2016
Návrh usnesení č. 163:
Zastupitelstvo obce Pěčnov schvaluje změnu č. 3 rozpočtu na rok 2016 podle předloženého
návrhu:
- Zvýšení příjmů rozpočtu na částku 2.262.140,- Kč,
- Zvýšení výdajů rozpočtu na částku 4.289.140,- Kč,
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 163 bylo schváleno.
Zodpovídá starosta.
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Návrh byl přijat.

3) Nezaměstnanost v obci Pěčnov
Zastupitelstvo obce Pěčnov bere na vědomí nabídku Úřadu práce v Prachaticích, na realizaci
veřejně prospěšných prací v regionu – bez návrhu na usnesení.
4) Kupní smlouva – Ornamento, s.r.o.
Návrh usnesení č. 164:
Zastupitelstvo obce rozhodlo uzavřít kupní smlouvu se společností Ornamento, s.r.o., IČ:
03535312 se sídlem Rovná 72, okr. Strakonice, na koupi vlajky obce Pěčnov a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 0

Proti: 6

Zdrželi se: 0

Návrh nebyl přijat.

Usnesení č. 164 nebylo schváleno.
5) Různé
R1) Nabídka českého červeného kříže
Návrh usnesení č. 165:
Zastupitelstvo obce rozhodlo využít nabídky Českého červeného kříže na pořízení brožur
první pomoci a pověřuje starostu obce jednáním v této věci.
Výsledek hlasování: Pro: 0

Proti: 6

Zdrželi se: 0

Návrh nebyl přijat.

Usnesení č. 165 nebylo schváleno.
R2) Rozpočtové opatření
Návrh usnesení č. 166:
Zastupitelstvo obce Pěčnov pověřuje starostu obce provedením rozpočtových opatření
roku 2016 z důvodu výdajů a příjmů souvisejících s konáním voleb a požaduje jejich
předložení na následujícím zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 166 bylo schváleno.
Zodpovídá starosta.
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Návrh byl přijat.

6) Diskuse
D1) Možnost koupě kontejneru na plasty
Starosta bude kontaktovat firmu Ekokom, zda by neposkytla darem kontejner; v opačném
případě jej koupí obec.
D2) Pronájem stanů v majetku obce
Starosta dá tento námět jako bod do programu další schůze zastupitelstva; zastupitelé
přinesou jednotlivé návrhy, jakým způsobem a za jakých podmínek bude majetek obce
pronajímat.
7) Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:15 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 29.09.2016
Zapisovatel:

Jana Mrázová

Ověřovatelé: Bc. Stanislav Falář

Starosta:

………….…………………………

Stanislav Falář

………….…………………………

Mgr. Miroslav Král

………….…………………………
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