Výtisk jediný
Počet listů 3

Zápis č. 2/2019
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Felbabka
konaného dne 16. 5. 2019
Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Felbabka
čp. 79, od 19.00 hod. Schůzi řídil starosta p. Libor Štorkán.
Přítomni: p. Libor Štorkán, p. Alexandr Ohrablo, pí. Dana Feňáková
p. Zdeněk Záhořík, p. Miroslav Kotěra, pí. Petra Kadeřábková
Omluveni: p. Stanislav Prepsl
Program zasedání:
1. Úvod a schválení programu
2. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise
3. Schválení rozpočtových opatření
4. Schválení závěrečného účtu obce Felbabka za rok 2018
5. Schválení účetní uzávěrky za rok 2018
6. Schválení přijetí dotace - vrt
7. Informace zastupitelů
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr

1. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce Felbabka
a prohlásil, že datum a místo konání bylo řádně vyhlášeno
místním rozhlasem a program byl vyvěšen na úřední desce.
Přečetl program zasedání a nechal o programu hlasovat.
Program byl členy zastupitelstva přijat.
Pro: 6

proti: 0

zdržel se:

0

2. Navržen zapisovatel pí. P. Kadeřábková
ověřovatelé p. M. Kotěra a p. J. Kořínek
Navržen předseda návrhové komise pí. D. Feňáková, členi
pí. P. Štorkánová a p. A. Ohrablo
Návrh byl členy zastupitelstva přijat.
Pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0

3. Starosta informoval o rozpočtovém opatření 3/2019, které schválil
dne 10. 3. 2019 a RO 4/2019, které schválil 10. 4. 02019.
Obě jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.
Zastupitelstvo vzalo RO 3/2019 a RO 4/2019 na vědomí.
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

4. Starosta informoval o závěrečném účtu obce Felbabka za rok
2018
Zastupitelstvo závěrečný účet schválilo.
Pro:

6

proti: 0

zdržel se:

0

5. Starosta informoval o účetní uzávěrce za rok 2018.
Zastupitelstvo účetní uzávěrku schválilo.
Pro:

6

proti: 0

zdržel se: 0

6. Starosta informoval o dotaci na vrt – dodělává se projektová
dokumentace a stavební povolení. Realizace by měla být na
podzim.
Zastupitelé schválili přijetí dotace.
Pro:
7.

6

proti: 0

zdržel se: 0

Informace zastupitelů:
- pí. Feňáková - 8. 6. Dětský den
- p. starosta - proběhla kontrola hasičů ohledně krizového řízení
- na stránkách obce bude zpřístupněn portál „Záchranný kruh pro
města a obce“, který zajišťuje nejdůležitější rady, návody a
informace ze světa rizik a nebezpečí: jak se zachovat v případě
krizové situace a jak pomoci, informace o blížící se povodni,
vichřici či jiné události.

8. Diskuse:
9. Předseda návrhové komise pí. Feňáková přečetla návrh usnesení
č. 2/2019.
Návrh byl členy zastupitelstva přijat.
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

10. Starosta poděkoval všem za účast a v 19.15 ukončil zasedání.

Dne 15. 6. 2019
Zapisovatel: pí. P. Kadeřábková
Ověřovatelé: p. M. Kotěra, p. J. Kořínek

……………………………
Dana Feňáková
místostarostka
Přílohy:
Prezenční listina přítomných
Závěrečný účet obce za rok 2018
Účetní uzávěrka za rok 2018
RO 3/2019, 4/2019
Vyvěšeno: 20. 5. 2019
Sejmuto:

…………………………….
Libor Štorkán
starosta
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U S N E S E N Í č. 2/2019
z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Felbabka konaného dne 16. 5. 2019
Zastupitelstvo obce po jednání dle přijatého programu a po provedené
diskusi k němu:
1.

Schvaluje program zasedání.

2.

Schvaluje zapisovatele – pí. P. Kadeřábkovou, ověřovatele –
p. J. Kořínka a p. M. Kotěru
Schváluje předsedu návrhové komise – pí. D. Feňákovou a
členy - pí. P. Štorkánovou a p. A. Ohrabla

3.

Bere na vědomí RO č. 3/2019, které starosta schválil dne
10. 3. 2019 a RO 4/2019, které starosta schválil dne 10. 4. 2019.

4.

Schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce
Felbabka za rok 2018, včetně zprávy auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 s výhradami a
přijímá nápravná opatření.

5.

Schvaluje účetní uzávěrku za rok 2018 a na základě
předložených dokladů nevznáší požadavky.

6.

Schvaluje přijetí dotace ze SFŽP na akci „Vybudování vodního
zdroje a jeho připojení na stávající infrastrukturu v obci Felbabka“
a pověřuje starostu, Libora Štorkána, podepsáním smlouvy.

Dne 16. 5. 2019

………………………….
Dana Feňáková
místostarosta
Vyvěšeno: 20. 5. 2019
Sejmuto:

…………………………
Libor Štorkán
starosta

