ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Vlkanov konaného
dne 16.10. 2013 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Stanislav Cihlář
Z celkového počtu 7 zvolených členů zastupitelstva obce
Přítomno 7 členů zastupitelstva a to: Stanislav Cihlář st. , Vendula Vodičková , Jaroslav
Kovanda, Stanislav Cihlář ml., Jiří Krepčík , Libuše Krepčíková , Miroslav Hroch
Omluveni:
Na úvod starosta uvedl, že zasedání bylo zveřejněno v místě obvyklým způsobem na úřední desce .
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
2. Rozpočtové opatření č. 4
3. Zpráva výboru lesního hospodářství.
4. Závěr
Hlasování o programu:
Z přítomných členů zastupitelstva obce bylo:
pro 7 členů,
zdrželi se hlasování 0 členů,
proti 0 členů,
program byl schválen.
Návrh na složení návrhové komise:

Pan Jaroslav Kovanda, pani Libuše Krepčíková
Hlasování:
pro 7 členů,
zdrželi se hlasování 0 členů,
proti 0 členů
Složení návrhové komise bylo schváleno.
Starosta jmenoval ověřovateli zápisu : pana Miroslava Hrocha a pani Vendulu Vodičkovou
Starosta jmenoval zapisovatelkou paní Annu Ráslovou.
Návrh na zařazení diskuse vždy po přednesení zprávy
pro 7 členů,
zdrželi se hlasování 0 členů,
proti 0 členů.
1. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ

ZE ZASTUPITELSTEV

Seznámením s plněním usnesení z předcházejících zastupitelstev provedl Jaroslav Kovanda.
Plnění jednotlivých bodů usnesení je následující:
Usnesení č. 6 – změnu rozpočtu ( rozpočtové opatření č.3). -splněno

2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 4
Na návrh správce rozpočtu ZO projednalo změnu rozpočtu č. 4
Diskuse:
K tomuto tématu nebyla vznesena žádná námitka.
Návrh na usnesení č. 7 :
1

Zastupitelstvo obce Vlkanov
Schvaluje usnesením č. 7 – změnu rozpočtu ( rozpočtové opatření č.4).
Hlasování:
pro 7 členů,
zdrželo se hlasování 0 členů,
proti 0 členů
Usnesení č.7 bylo schváleno.

3. ZPRÁVA VÝBORU LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Předseda výboru LH seznámil ZO s průběhem prací(těžebních, pěstebních), v obecních lesích.
Vzhledem k letní kalamitě, se předpokládá s nárůstem těžby a následnou výsadbou, která bude provedena
v příštím roce.

Diskuse:
K tomuto tématu nebyly žádné připomínky.

4.ZÁVĚR
Starosta Stanislav Cihlář poděkoval všem přítomným za účast a v 21.00 hod. zasedání zastupitelstva
ukončil.
Zapsala: Anna Ráslová
Zápis byl vyhotoven dne 16.10.2013
…..................………................

…..................………................
Jméno, příjmení
starosta

Ověřovatelé zápisu:
…..................………................

…..................………................
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