Zápis č. 1/2013
ze zasedání zastupitelstva obce Boskovštejn, které se konalo dne 28.2.2013 v 17.00 hod. v
úřadovně Obecního úřadu.
Zasedání zastupitelstva zahájil v 17.00 hod. starosta ing. Libor Nevrkla, všechny přivítal a
konstatoval, že pozvánka na toto zasedání byla vyvěšena jak na úřední desce, tak i v elektronické
podobě a to nejméně 7 dní před konáním tohoto zasedání.
Přítomni jsou 4 členové zastupitelstva, a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Přítomni:

Omluveni:

Ing. Libor Nevrkla – starosta
Vlasta Vyklická – člen zastupitelstva
Tomáš Maxera - místostarosta
Jindřiška Křehnáčová – člen zastupitelstva
Jaroslav Meduna – člen zastupitelstva
Ing. Vojtěch Rada – člen zastupitelstva
Anna Poláčková – člen zastupitelstva

Starosta přednesl program jednání:
1. Volba zapisovatele a ověřovatelů
2. Rozbor hospodaření za rok 2012
3. Inventarizace za rok 2012
4. Zpráva kontrolního a finančního výboru za 2. pololetí 2012
5. Rozpočet na rok 2013
6. Kácení dřevin
7. Různé

Bod č. 1 - Volba zapisovatele a ověřovatelů
Starosta navrhl jako zapisovatele dnešního zasedání pana Tomáše Maxeru, jako ověřovatele paní
Jindříšku Křehnáčovou a paní Vlastu Vyklickou a dal o tomto hlasovat.
Hlasování č. 1:

Pro: 4 členové
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo schvaluje zapisovatelem tohoto zápisu pana Tomáše Maxeru,
ověřovateli paní Jindřišku Křehnáčovou a paní Vlastu Vyklickou.

Bod č. 2 – Rozbor hospodaření za rok 2011
Starosta předložil zastupitelům rozbor hospodaření za rok 2012 a po prodiskutování všech položek
nechal o něm hlasovat /viz výkaz Fin2-12M hodnocení o plnění rozpočtu/.

Hlasování č. 2:

Pro: 4 členové
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo schvaluje Rozbor hospodaření za rok 2012.

Bod č. 3 – Inventarizace za rok 2012
Starosta předložil zastupitelům Zprávu o provedené inventarizaci k 31.12.2012 včetně příloh a po
diskuzi o ní nechal hlasovat.
Hlasování č. 3:

Pro: 4 členové
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo schvaluje výsledek inventarizace za rok 2012.

Bod č. 4 – Zpráva kontrolního a finančního výboru za 2. pololetí
Předsedové kontrolního a finančního výboru zpracovali a předložili zastupitelstvu zprávy z kontrol
za druhé pololetí roku 2012. Následně bylo přistoupeno k hlasování o jejich schválení.
Hlasování č. 4:

Pro: 4 členové
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo schvaluje zprávy kontrolního a finančního výboru za 2. pololetí roku
2012.
Bod č. 5 – Rozpočet na rok 2013
Starosta předložil zastupitelům návrh rozpočtu - závazné ukazatele na rok 2013 s tím, že tento návrh byl zveřejněn po dobu 15 dní ve vývěsce i na internetových stránkách obce.Vzhledem k tomu,
že k tomuto návrhu nebyly připomínky členů zastupitelstva ani z řad občanů, nechal o něm hlasovat. Návrh rozpočtu bude přílohou tohoto zápisu.
Hlasování č. 5:

Pro: 3 členové
Proti: 0 členů
Zdržel se: 1 člen

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet - závazné ukazatele na rok 2013.
Rozpočet vyrovnaný:
příjmy : 2 419 000,- Kč výdaje : 2 419 000,- Kč

Bod č. 6 – Kácení dřevin
Správa a údržba silnic JMK písemně požádala o povolení kácení dřevin (2 ks borovic) na parcele č.
735/1 v k.ú. Boskovštejn, která je ve vlastnictví žadatele – Správy a údržby silnic JMK..
Hlasování č. 6:

Pro: 4 členové
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 6: Zastupitelstvo souhlasí se záměrem pokácet dřeviny na pozemku č. 735/1 v k.ú. Boskovštejn. Záměr bude zveřejněn na vývěsní desce.

Bod č. 7 – Různé
Starosta informoval zastupitele o možnosti získat inventář (cyklistické posezení, stojan na kola a
odpadkový koš) financovaný z projektu DSO Jevišovicka „Infoznačení a cyklozázemí DSO Jevišovicka“
Zastupitelstvo bere na vědomí možnost získat výše uvedený inventář a pověřuje starostu jednáním
vedoucím k jeho získání.

V 17.45 starosta poděkoval všem za účast a zasedání zastupitelstva ukončil.

V Boskovštejně, dne 28.2.2013

_____________________
zapisovatel

_____________________
ověřovatel

____________________
ověřovatel

