Obec Borek

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOREK
1/2018 konaného dne 2.3.2018
Zastupitelstvo obce Borek se na svém veřejném zasedání
dne 2.3.2018 usneslo

Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Kontrola plnění usnesení 5/2017
Rozpočtové opatření volby
Střednědobý rozpočtový výhled
Schválení max.částky RO v kompetenci starostky
Diskuse a závěr

………………………………………….
Jednání zastupitelstva obce zahájila v 17.02 hodin starostka obce Jana Bednářová DiS
s konstatováním přítomnosti 5 členů zastupitelstva a toto je usnášeníschopné .
Doplnění programu jednání:
- starostka navrhla doplnit program jednání o :
Žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy s Krajskou knihovnou v Pardubicích
Žádost o dar EOP
Stížnost občanů
Návrh usnesení č. 1/1/2018 –Zastupitelé souhlasí s programem jednání i s doplněním. Body
jednání zařazeny za bod 4).
Hlasování:

Souhlasí: 5

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
....................................................................
Návrh usnesení č.2/1/2018
Zastupitelstvo schvaluje program jednání
Hlasování:

Souhlasí: 5

nesouhlasí: 0

Usnesení bylo schváleno
.................................................................

zdržel se: 0

Kontrolním výborem byla provedena kontrola usnesení 5/2017
Kontrolním výborem nebyly zjištěny nedostatky
Zastupitelstvo bere na vědomí
………………………………………….
Starostka seznámila zastupitele s RO č.1
Jedná se o rozpočtové opatření na volby v částce 22 946,Zastupitelstvo bere na vědomí
Hlasování: Souhlasí: 5
nesouhlasí: 0
.....................................................................

zdržel se: 0

Návrh usnesení č. 3/1/2018
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled na rok
2019- 2021
Hlasování:

Souhlasí:

5

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
………………………………………………
Návrh usnesení č.4/1/2018
Zastupitelstvo obce zmocňuje starostku k provádění rozpočtových změn do 200.000,- Kč bez
schválení zastupitelstva včetně závěrečného RO
Hlasování: Souhlasí: 5
nesouhlasí: 0
.....................................................................

zdržel se: 0

Návrh usnesení č.5/1/2018
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy s Krajskou knihovnou v
Pardubicích, s poskytnutím dotace ve výši 1000,-Kč a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování:

Souhlasí: 5

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
..........................................................................
Návrh usnesení č.6/1/2018
Zastupitelstvo obce souhlasí s žádostí o dar EOP a pověřuje starostku k uzavření a podpisu
darovací smlouvy.
Hlasování:

Souhlasí: 5

Usnesení bylo schváleno

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení č.7/1/2018
Zastupitelstvo obce posoudilo stížnost jako oprávněnou a domluvilo se s místním zemědělcem
na nápravě.
Hlasování:

Souhlasí: 5

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
Jelikož neměl žádný z členů zastupitelstva další podněty a připomínky, starostka ve 18.28
hodin jednání zastupitelstva ukončila.

Starostka obce:

V Borku dne 8.3.2018

Místostarosta obce:

