ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Vlkanov konaného
dne 29.12. 2017 od 16.00 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., Pavel Fiala, Libuše Krepčíková , Miroslav Hroch
Omluveni:
Pozvánka na zasedání byla zveřejněna na úřední desce a na internetových stránkách obce.
Program:
1. Úvod
2. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.6
3. Rozpočet na rok 2018
4. Smlouva s ENVIREXEM
5. 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
Návrh složení návrhové komise byl schválen.
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. ÚVOD
Starosta obce přivítal přítomné členy zastupitelstva. Dle prezenční listiny konstatoval přítomnost
nadpoloviční většiny členů. ( Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné).

2.. SEZNÁMENÍ S ROZPOČTOVÝM OPATŘENÍM Č.6
Starosta obce seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č.6 , které schválil.
1

3. ROZPOČET NA ROK 2018
Starosta obce seznámil ZO s navrženým nevyrovnaným rozpočtem na rok 2018
Diskuse:
K navrhovanému nevyrovnanému rozpočtu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh na usnesení č.11 :
Zastupitelstvo obce Vlkanov schvaluje nevyrovnaný rozpočet na rok 2018
Schodek bude pokryt z úspor minulých let.
Ukládá místostarostovi obce zveřejnění rozpočtu na úřední desce
a internetových stránkách obce 29.12.2017
Hlasování:
pro 7 členů,
zdrželo se hlasování 0 členů,
proti 0 členů
Usnesení č.11 bylo schváleno.

4. SCHVÁLENÍ SMLOUVY
Starosta obce seznámil ZO se zněním smlouvy na rozbor odpadních vod (rybník) s firmou
Envirex Chotěboř.
Diskuse:
Ke znění smlouvy nebyly žádné připomínky.
Návrh na usnesení č.12 :
Zastupitelstvo obce Vlkanov schvaluje uzavření smlouvy na rozbor vody s firmou Envirex Chotěboř.
Hlasování:
pro 7 členů,
zdrželo se hlasování 0 členů,
proti 0 členů
Usnesení č.12 bylo schváleno.

5. ZÁVĚR
Starosta Stanislav Cihlář poděkoval všem přítomným za účast a v 19.00 hod. zasedání zastupitelstva
ukončil.
Zapsala: Anna Ráslová
Zápis byl vyhotoven dne :29.12.2017
…..................………................

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

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

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