veřejné zasedání zastupitelstva obce stuštice
konané dne:
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USNESENí

zasedání zastupitelstva obce Sluštice konaného
dne 10. dubna 2019 v budově obecního úřadu
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Zaéátekzasedání: 19:00hodin

SIliT;"

Jaroslav PavlÍČek,Michal Devín, Václav Sommer,
Hana Sommerová, Kateřina Bártlová, Veronika

Omluveni: Marek Huje1
Hosté: í

zasedání zastupitelstva zahájil předsedající místostarosta
obce pan Michal Devín. po zahájení prohlásil,
že zastupitelstvo bylo svoláno v Šouladu sé zákonem.
konstatóval, že je přítomna nadpolovičnívětšina členů
zastuPitelstva a tím je zastuPitelstvo usnášeníschopné.
x miňulemu .a'piJ,
ňáovrv u]ňl,."n,, žádnénámitky.
Předsedajícídále navrhl urČit ověřovatelizápisu paní
Kateřinu Bártlovou a p Václava Sommera
t'
ZaPisovatelem Paní Michaelu Synkovou ,Předsedajícíseznámil
přítomné s návrhem programu v
souladu s Pozvánkou Předanou členůmzastupitelsiva
a v souladu s informacizveřejněnou na úřední
desce, Starosta Jaroslav PavlíČeknavrhl doplnit veřejné
zasedání o bod Projednání výroč ní zprávy
Podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
za rok2018.

1) Hlasování o programu veřejného zasedání, schvátení
ověřovatele zápisu
Program:

2.
3.
4.

Úvod
Projednání rozpočtu na rok 2OIg
Projednání výročnízprávy podle zákona č. to6/1g99
sb., o svobodném
přístupu k informa cím za rok 2018

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sluštice
Schvaluje Program veřejného zasedání a schvaluje ověřovatele
a zapisovatele zápisu.
výsledek hlasování:
Pro

-

6, Proti

-

0, Zdrželo se

-

0

Usnesení č. 8/20í9 bylo schváleno.
2) Projednání rozpoětu na rok

20í9

Zastupitelstvo obce Sl uštice
schvaluje rozpočet na rok 2Ot9 v paragrafovém znění jako
přebytkový, rozpočtovéprovizorium se stává
součástírozpočtu.
výsledek hlasování:
Pro

- 6,

Proti

-

O,Zdrželo se - 0

Usnesení č.9l20t9 bylo schváleno

t
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70.4.2oL9

3) Projednání výroČnízprávy podle zákona č. to6ltg99 sb., o svobodném přístupu
k informa cím za rok 2018.
ZastuPitelstvoobceSlušticeberenavědomíVýročnízprávuobceoposkytováníinformací
zarok2018.

výsledek hlasování:
Pro

- 6, Proti- O,Zdrželo se -

0

Usnesení č. LO|1OL9 bylo schváleno

Závér zasedání v 19:20 hodin.
Zápis proveden dne: 10.4.2019

Jaroslav pavlíček

Schválil:

Michal Devín
.a

Ověřovatelé zápisu:
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