Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dubany dne 21. 12. 2015
Č.j. Dubany/OU/002/000326/2015
Přítomni: Iva Kučerová, Leoš Konrád, Richard Kučera, Naděžda Kolísková, Viktor Kaňka, Martin Matuška
Omluven:
Martin Hurdálek

Program:
1. Zahájení
2. Návrh a schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Projednání rozpočtu na rok 2016
5. Projednání výhledu rozpočtu do roku 2018
6. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2015
7. Různé
8. Usnesení č. 13/2015
9. Závěr

1. Zahájení provedla starostka obce.
2. Návrh a schválení programu.
6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
3. Usnesení z minulého jednání: bod č. 1 a 4 zatím nebyly splněny, trvají do příštího zasedání, ostatní body
splněny byly.
6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
4. M. Matuška seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu obce na rok 2016. Tento návrh bude vyvěšen po dobu
15-ti dnů na úřední desce, následně bude schválen.
5. M. Matuška seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2018.
Byla projednána inventarizace majetku obce. Starostka určila inventarizační komisi ve složení: předseda: L. Konrád,
členové: V. Kaňka, M. Matuška. Dále představila plán inventur.
Inventarizace majetku obce bude provedena k 31.12.2015
Termín k 31.12.2015
Zahájení 1.1.2016
Ukončení 15.1.2016

OZ souhlasí s plánem inventur 2015.
6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
7. a) Rozpočtové provizorium na rok 2016
OZ po projednání pověřilo starostku obce pro začátek roku 2016 hospodařit dle pravidel rozpočtového
provizoria do doby schválení rozpočtu, to je max. 1/12 výdajů minulého roku měsíčně.
6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

b) Starostka zastupitele seznámila se smlouvou o odvozu komunálního odpadu s firmou SOP Přelouč.
c) Starostka zastupitele seznámila s možností využití dotace pro mikroregion na plánovanou rekonstrukci
pohostinství Dubanka, je třeba nahlásit na Svazku obcí Za Letištěm.
d) Setkání členů komisí proběhne 9. 1. 2016.

8. Usnesení č. 13/2015
Obecní zastupitelstvo po projednání schválilo:
- Plán inventur 2015
- Rozpočtové provizorium na rok 2016
Obecní zastupitelstvo ukládá:
- I. Kučerové, aby prodloužila smlouvu o odvozu komunálního odpadu se SOP Přelouč
- I. Kučerové, aby nahlásila na SO Za Letištěm plánovaný projekt pro využití dotace pro mikroregion na
rekonstrukci pohostinství Dubanka
- I. Kučerové, že sdělí OZ Čepí trvání Duban na vybudování poldrů na toku Dubanky v obci Čepí (z minulého
zasedání)
- R. Kučerovi, aby připravil cenovou kalkulaci na rekonstrukci soc. zařízení v pohostinství Dubanka
a zjistil možnosti řešení osvětlení v předsálí (z minulého zasedání)

9. Závěr provedla starostka obce.

V Dubanech 21. 12. 2015 zapsala N. Kolísková

Ověřili: V. Kaňka a R. Kučera

