Z Á P I S

č. 18/2021

ze schůze zastupitelstva obce Příbraz, která se konala dne 29. 4. 2021 od 18.30 hodin v budově OÚ
_______________________________________________________________________________
PŘÍTOMNI: J. Šetka, I. Havlová, F. Malý, J. Krůšek, V. Sochna, B. Tichavová
OMLUVENI:

Zasedání Zastupitelstva obce Příbraz bylo zahájeno v 18.30 hodin místostarostou obce. Informace
o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Příbraz od 22. 4. do 29. 4.
2021. Současně byla zveřejněna i na elektronické úřední desce.
Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Sochnu a p. Krůška a zapisovatelkou pí. Tichavovou.
NAVRŽENÝ PROGRAM:

1) schválení rozpočtu obce Příbraz na rok 2021
2) určení úředních hodin starosty pro veřejnost
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje navržený program jednání.
Bod 1 – schválení rozpočtu obce Příbraz na rok 2021
Místostarosta předložil zastupitelstvu zpracovaný návrh rozpočtu, který byl vyvěšen na úřední desce
obecního úřadu od 12.4.2020. Místostarosta vyzval zastupitele k předložení návrhů na případné doplnění
nebo úpravu rozpočtu. Žádný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje přebytkový rozpočet na rok 2021 dle návrhu, který je přílohou
zápisu, s příjmy ve výši 4.440.260,- Kč a výdaji ve výši 3.838.510,- Kč. Přebytek činí
601 750,- Kč. Zastupitelstvo zároveň zmocňuje starostu obce k provádění rozpočtových
opatření v příjmech neomezeně a ve výdajích v rozsahu do 50.000,- Kč mezi paragrafy a
rozpočtových opatření v souvislosti se zapojením účelově přidělených finančních prostředků
z jiných rozpočtů (v příjmech i ve výdajích). O těchto rozpočtových opatřeních bude starosta
informovat na nejbližším zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Bod 2) určení úředních hodin starosty pro veřejnost
Místostarosta předložil zastupitelstvu návrh na úřední hodiny starosty pro veřejnost.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úřední hodiny starosty pro veřejnost v době pondělí 8 – 11, 14 – 16 hod.,
pátek 8 – 11, 14 – 17 hod.

Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zapsala: Tichavová
ověřili: Sochna
Krůšek

___________________
Ing. Jiří Šetka
místostarosta

