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Zápis z usnesení
38. veřeinéhozasedáníZastunite|stvaobceHrobce.
Konanéhodne 21.6.2018,od 18.hodin v KD v Hrobcích
Zahájení,určeníověřovatelůzápisu, zapisovate|e.
obceBc. Petrem
obceHrobcebylo 7ahájenov18 hodinmístostarostou
Zasedánízastupitelstva
jen
(dále
předsedající)
Křížem
lnformacepodle $ 93 odst.1 zákoirao obcíchbyla na úřednídesceobecníhouřaduzveřejněna
Současně
byla
7 dni,aÍood 13.6. 2018do 21'.6.201'8.
v souladuse zákonempo dobunejméně
podoběna webovýchstránkáchobce.
informacezveřejněnav elektronické
(přílohač.1) konstatoval,Žeje
zastupitelstva
listiny přítomnostičlenů
Předsedající
z ptezenčni
Ďurišová,Ing.Lucie KÍižová,HanaVonostránská,Bc. PetrKiíž,
přítomno5 z 9 zastupitelů,(Alena
je usnášení
dle $ 92 zákonao obcích.
schopné
Zastupitelstvo
Matouch)
takže
Pavel
jako
zápisupaníIng.Lucii Křížovou,
ověŤovatele
Předsedající
nawhl určit
Bc. PetraKříže.
HanuVonostránskou
a zapisovatelempředsedajícího
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo
obceHrobceschvalujeověřovatelizápisupaníIng.Lucii Kiížovou
a HanuVonostránskou.ZapisovatelemBc. PetraKříže.
Má někdopřipomínkunebojiný návrh.
Kdo je pro schválenítohotobodu?
H|asování:Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usnesení:
schváleno.
Schvá|eníprogramu.
Proeram38.zasedání(38/2018)
Rozpočtovázměna 2 l 20|8
účtuobceza rok2017
Projednánía schválenízávěrečného
obce
Projednánía schváleníuděleníčestného
občansfví
Diskuze.
s) Závér.

1)
2)
3)
4)

Má někdopřipomínkunebojiný návrh?
zasedání?
Kdo je pro schváleníprogramu dnešního
proti
Pro
0,
zdrže|
se
0.
H|asování:
5,
Usnesení:
schváleno'
změny ě,.212018
1) Projednánía schvá|enírozpočtové
Navrhovatel:místostarosta
obce.
Rozpočtovázměnaje přílohouusnesení.
Má někdopřipomíntunebojínýnávrh?
Kdo je pro schválenítohotobodu?
Hlasování:Pro 5' proti 0' zdÉel se 0.
Usnesení:
schváleno.
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2) Projednánía schvá|enízávěrečného
obce.
Navrhovatel:místostarosta
přezkoumání
hospodďeníobce je přílohouusnesení.
zptáva
o
Závérečný
uéeta
hospodďeníobceza rok 2017
obceschvalujezprálu o výsledkupřezkoumríní
Zastupitelstvo
uvedené
ve
zprávě o kontrole.(v
nedostatky
qýbradou
neopakovat
a
s
doporučením
s
profilu
zadayate|e
o dva dny.
příloze)Jednalose pozdnízveřejněnísmlouvyo dílona
těchtopovinnýchinformací.
pověřujestalostuvčasnýmzveřejňováním
Zastupitelstvo
Má někdopřipomínkunebojiný návrh?
Kdo je pro schválenítohotobodu?.
Hlasování:Pro 5, proti 0, zdrželse 0.
Usnesení:
schvá|eno.
občanství
dle zákona o obcích.
3) Projednánía schváleníudě|eníčestného
paní
Ďurišová.
Alena
N avrhoVate|:
obceHrobceuděluječestné
Na ziíkladěustanovení
$ 31 ziíkonao obcíchzastupitelstvo
je v příloze.)
(návrh
s
odůvodněním
panu
Tachecímu.
občanství Jaroslavu
Má někdopřipomínkunebojiný návrh?
Kdo je pro schválenítohotobodu?
Hlasování:Pro 5' proti 0, zdrželse 0.
Usnesení:
schváleno.

4) Diskuze
5) Závér'
2 občané.
v 18:20 hodin.Zasedánise zúčastnili
Zasedaníbylo ukončeno
Zápis byl vyhotoven
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V Hrobcíchdne 24' 6. 2018

Razítkoobce:

Seznampříloh:rozpočtová
změnač.21201'8
zptávao přezkoumáníhospodďeníobceza rok 20I,7
návrhna uděleníčestného
občanství
Přílohyjsouk nahlédnutí
na oÚ v Hrobcích. /
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