OBEC ÚHOŘILKA
Úhořilka 22, 582 53 pošta Štoky

ZÁPIS
ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE ÚHOŘILKA 5/2017
KONANÉ DNE 4. 12. 2017
Přítomni:
Zapisovatel:

Petr Honsa, Jan Čipl, Radek Metal, Ladislav Vavroušek, Jana Kotnová, Jiří Honsa
Zastupitelstvo je usnášení schopné
Petr Honsa

Ověřovatelé zápisu:

Jana Kotnová, Jan Čipl

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Projednání návrhu rozpočtu na rok 2018
Projednání rozpočtového výhledu na následující 3 roky 2019 - 2021
Projednání vstupu obce do Sdružení obcí Vysočiny (SOV)
Projednání podání žádosti o dotaci MMR na rekonstrukci hlavní komunikace v obci
Zpráva o přijatém rozpočtovém opatření č.2/2017

Usnesení 5/2017:
Starosta obce přivítal přítomné zastupitele a přednesl navrhovaný program jednání. /Schůze se nezúčastnili žádní
hosté.
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo navrhovaný program jednání
1)
ZO Úhořilka projednalo a schválilo návrh rozpočtu na rok 2018/Pro schválení návrhu rozpočtu hlasovali
všichni přítomní zastupitelé. / Návrh rozpočtu je vyvěšen na úřední desce v den jeho schválení, dne 4. 12. 2017. Projednání
rozpočtu je plánované na schůzi zastupitelstva dne 29. 12. 2017.
2)
ZO Úhořilka projednalo a schválilo rozpočtový výhled na roky 2019 - 2021 /Pro schválení hlasovali všichni
přítomní zastupitelé.
3)

ZO Úhořilka projednalo a schválilo vstup obce do Sdružení obcí Vysočiny (SOV). Zastupitelstvo bylo
starostou informováno o hlavních cílech spolku, kterým je rozvoj průmyslu, služeb a technické infrastruktury, rozvoj
zemědělství a venkovských oblastí, rozvoj cestovního ruchu a turistických aktivit, rozvoj oblasti lidských zdrojů a sociální
infrastruktury, zkvalitnění péče o životní prostředí, zlepšení dopravní dostupnosti, rozvoj péče o přírodní a kulturní
dědictví, zajištění majoritního vlivu a hmotné podpory RRA Vysočina /Pro vstup obce do SOV hlasovali všichni přítomní
zastupitelé.

4)

ZO Úhořilka bylo starostou obce informováno o možnosti získání dotace MMR pro podporu obnovy a
rozvoje venkova 2018, DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací a souhlasí s podáním žádosti o dotaci.
K dotaci je třeba vypracovat následující podklady: a) pasport komunikací b) projekt rekonstrukce c) strategický
rozvojový dokument obce d) samotnou žádost o dotaci. Termín podání žádosti je 15. 1. 2018. /Pro podání žádosti o
dotaci hlasovali všichni přítomní zastupitelé

5)

ZO Úhořilka bylo informováno starostou obce o přijatém rozpočtovém opatření č. 2/2017 ze dne 1. 12.
2017 /Bez připomínek zastupitelů.

Ověřovatelé zápisu:
Jan Čipl ……………………………………………….

V Úhořilce dne 4. 12. 2017

Jana Kotnová ……………………………………….

Petr Honsa, starosta obce
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