ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Břehov konaného dne 29.5.2019
v prostorech obecního úřadu.
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod. Z celkového počtu 7 zastupitelů bylo přítomno 7 osob.
Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání.
Přítomní zastupitelé: Josef Koupal (starosta obce), Jiří Šimek (místostarosta), Josef Jírovec,
Václav Ruso, Blanka Šedivá, Olga Benáková, Zuzana Drábová
Hosté: 6
Předsedající: starosta obce Josef Koupal
Ověřovatelé zápisu: Blanka Šedivá, Václav Ruso
Program:
1. Zahájení, schválení popř. doplnění programu zasedání
2. Schválení závěrečného účtu 2018
3. Schválení účetní závěrky 2018
4. Schválení rozpočtového opatření č. 2
5. Schválení krizového plánu
6. Žádost o sponzorský dar hasiči
7. Žádost o sponzorský dar na hadice
8. Sečení trávy
9. Žádost p. Nekola – zařazení akcí
10. Závěr a diskuse

1. Zahájení, schválení (doplnění) programu jednání
Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění programu zasedání. Následně bylo hlasováno
o programu zasedání.
Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce:
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen tak, jak je uvedeno shora.

2. Závěrečný účet za rok 2018
Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet hospodaření obce Břehov za rok 2018.
Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na vývěsce OÚ Břehov a na internetových stránkách OÚ
Břehov dne 3.5.2019 a sejmut dne 29.5.2019. Projednání závěrečného účtu se uzavírá
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Příloha č. 1
Hlasování: závěrečný účet
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení č.1 schválení závěrečného účtu za rok 2018
3. Účetní závěrka za rok 2018
Zastupitelstvo projednalo protokol o schválení účetní závěrky za rok 2018. Zastupitelstvo
obce Břehov schvaluje ve smyslu vyhlášky č. 220/2013 Sb. účetní závěrku za rok 2018
Příloha č.2
Hlasování: účetní uzávěrka
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení č.2 schválení účetní závěrky za rok 2018
4. Rozpočtové opatření č.2
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.2
Příloha č.3
Hlasování: účetní uzávěrka
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení č.3 rozpočtové opatření č.2
5. Krizový plán
Bylo aktualizováno obsazení funkcí v krizovém plánu.
6. Poskytnutí sponzorského daru - žádost o sponzorský dar pro SDH Břehov
Bude poskytnut sponzorský dar v hodnotě 30.000,- Kč
Hlasování: sponzorský dar
Pro: 7
proti: 0
zdržel se:
Přijato usnesení č4. bude poskytnut sponzorský dar
7. Žádost hasiči – SDH Břehov děvčata žádají o zakoupení nové sady hadic a proudnic pro
požární sport ve výši 25.000,-Kč
Hlasování: sponzorský dar
Pro: 7
proti: 0
zdržel se:
Přijato usnesení č5. žádosti bude vyhověno

8. Sečení trávy na návsi
Trávu bude sekat p.Bečvář a p.Šimek

9. P.Nekola podal žádost o zařazení 12 akcí v průběhu roku 2019 mimo datumy uvedené
v obecní vyhlášce o rušení nočního klidu.
Hlasovalo se o zařazení 12 akcí do vyhlášky .
Hlasování:
Pro: 0
proti: 7
zdržel se: 0
Přijato usnesení č.6
Žádosti nebude vyhověno, vyhláška zůstává beze změn po celý rok 2019

10.Závěr a diskuze
Termín příštího zasedání zastupitelstva je: 10.7.2019

V Břehově dne: 5.6.2019
Zapsal: Olga Benáková
Ověřovatelé zápisu: Blanka Šedivá ……………………………
Václav Ruso
Starosta: Josef Koupal
Podpis:

…………………………..

