
1. Program:  schválení Obecně závazné vyhlášky 1/2013 

                                  seznámení s výsledkem auditu 

                                  projednání žádosti farnosti Křižanov 

                                  projednání žádosti farnosti Netín 

                                  schválení rozpočtového provizoria na rok 2014 

                                  projednání cenové nabídky na zabezp. signalizaci 

                                  projednání žádosti TJ DS Březejc 

                                 kontrola zápisů finančního a kontrolního výboru   

2. Zahájení:  schůzi zahájil starosta, který přítomné seznámil 

s programem. 

3. Zastupitelstvo navržený program schválilo. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, 

zdržel se 0. 

4. Volba ověřovatelů zápisu: zvoleni byli – Vala Ludvík, Čech Jiří. 

Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

5. Projednání usnesení z 9/2013. 

6. Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku 1/2013 o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 

základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d a § 84 odst. 2 

písm. h zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů. 

Hlasovalo 7,    pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem dílčího 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2013, konané 12. listopadu 

2013.  Při kontrole  nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo 

vzalo na vědomí. 

8. Projednání žádosti farnosti Křižanov o finanční příspěvek na stavbu 

památníku sv. Zdislavy v Křižanově. Zastupitelstvo žádost schválilo, 

výše finanční částky bude stanovena na příští schůzi zastupitelstva. 

Hlasovalo 7, pro7, proti 0, zdržel se 0. 



9. Zastupitelstvo projednalo žádost farnosti Netín o finanční příspěvek 

na opravu varhan v poutním kostele Nanebevzetí P. Marie. 

Zastupitelstvo žádost zamítlo. Hlasovalo 7, pro 0, proti 7, zdržel se 0.  

10. Zastupitelstvo projednalo a schválilo Rozpočtové provizorium 

na rok 2014. Bude se pokračovat podle schváleného rozpočtu z roku 

2013, příjmy a výdaje budou součástí nového rozpočtu. Hlasovalo 7, 

pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

11. Zastupitelstvo bylo seznámeno s cenovou nabídkou na 

elektrickou zabezpečovací signalizaci od p. Pekárka pro KD. 

Zastupitelstvo s navrhovanou nabídkou nesouhlasí -  rozhodlo, že 

bude pořízen bezpečnostní zámek ke dveřím kotelny KD, uhelny a 

požární zbrojnice. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0.   

12. Projednání žádosti TJ DS Březejc o finanční příspěvek na 

sportovní aktivity postižené mládeže. Zastupitelstvo žádost zamítlo. 

Hlasovalo 7, pro 0, proti 7, zdržel se 0. 

13. Finanční a kontrolní výbor předložily zápisy ze své činnosti. 

Zastupitelstvo zkontrolovalo a vzalo na vědomí.   

14. Diskuze: během schůze. 

15. Závěr: schůzi ukončil starosta, který přítomným poděkoval za 

účast.     


