Zápis ze zastupitelstva
Zastupitelstvo Obce Krátká Ves
Zápis č. 5/2017
ze zasedání zastupitelstva Obce Krátká Ves, které se konalo dne 19. 6. 2017 v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Krátké Vsi
Dle prezenční listiny přítomni: Jiří Ondráček, Božena Čejková, Vladimír Klement, Petra
Gregorová, Kateřina Nováková, Libor Chlubný, Karel
Kubát
Omluveni:

NAVRŽENÝ PROGRAM:
1)
2)
3)
4)
5)

1)

Zahájení
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2016
Schválení účetní závěrky obce za rok 2016
Výkup spoluvlastnických podílů Pávov
Různé

Zahájení

Starosta přivítal přítomné a jmenoval zapisovatelkou paní Čejkovou
Ověřovatelé zápisu: pí. Nováková, p. Chlubný
Pro: 7 hlasů
Návrhová komise:
Pro: 7 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

pí. Gregorová. p. Kubát
Proti: 0

Zdržel se: 0

Ověřovatel zápisu z minulého zasedání p. Chlubný zápis přečetl a ověřovatelé zápis podepsali
– bez připomínek.
Kontrolu plnění usnesení ze zasedání provedl starosta – usnesení jsou průběžně plněna.
Starosta přečetl navržený program zasedání.
Starosta se zeptal členů zastupitelstva, nemají-li další připomínky nebo návrhy k programu:
bez připomínek a návrhů.
Starosta nechal hlasovat o schválení programu
Pro: 7 hlasů

Proti: 0

2. Schválení závěrečného účtu obce

Zdržel se: 0

Starosta seznámil obecní zastupitelstvo se zprávou o výsledcích hospodaření obce a
závěrečným účtem obce za rok 2016. Bylo vyvěšeno na úředních deskách od 5. 5. 2017 do
31. 5. 2017

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krátká Ves projednalo zprávu o výsledku hospodaření za rok 2016
a schválilo závěrečný účet obce - bez výhrad
Pro: 7 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno

3.
Schválení účetní uzávěrky
Obecní zastupitelstvo se seznámilo s dokumenty účetní uzávěrky za rok 2016.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Krátká Ves po projednání účetní uzávěrku schvaluje
Pro: 7 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno
4) Výkup spoluvlastnických podílů Pávov
Starosta obce informoval zastupitelstvo o návrhu kupní smlouvy na prodej pozemků v k.ú.
Pávov statutárnímu městu Jihlava .Prodej pozemků spoluvlastnických podílů) s příslušným
spoluvlastnickým podílem na všech jejich součástech a příslušenství, jakož i se všemi právy a
povinnostmi, za kupní cenu znaleckého posudku celkem ve výši 149.820,-- Kč (slovy: sto
čtyřicet devět tisíc osm set dvacet korun českých) takto: Vyvěšeno na úředních deskách od
27.5 2017 do 11. 6. 2017
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Krátká Ves po projednání kupní smlouvu schválilo
Pro: 7 hlasů

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno

Zapsala : …………………………
Božena Čejková

…………………………………..
Jiří Ondráček - starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Kateřina Nováková, Libor Chlubný

………………………………

……………………………...

