
 
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Koldín dne 

15.12.2017 

 
Přítomni:  p. Zeman,  Kameník, Konárková, Brandýský, Stárek, Zítko, Absolon 
 
 
 
 

 Navržený program:  

 

1 – kontrola usnesení  

2 – příprava rozpočtu na rok 2018  

3 – diskuse  

 

Zastupitelstvo projednalo :  
 
 

 ověřovatele zápisu, Jiří Stárek a Petr Zítko 7-  pro, 0 
– zdržel se, 0 – proti 

 zapisovatel  Karel Kameník zastupitelstvo schválilo 7 
- pro, 0 – zdržel se, 0 – proti 

 starosta obce pan Aleš Zeman navrhl 
doplnění programu o: bývalá základní 
škola – zřízení komunitního centra 

 kontrolní výbor – projednání zápisu 
 

 

 zastupitelstvo obce schvaluje zařazení všech 
navržených bodů do programu 7 - pro, 0 – zdržel se, 
0 – proti 
 

 kontrola usnesení – bez připomínek, všechny úkoly, 
vyplývající z usnesení byly splněny schváleno 7 - pro, 
0 – zdržel se, 0 - proti 

 

 zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 
2018, předložený Karlem Kameníkem, definitivní 
návrh rozpočtu bude schválen na příštím zasedání 
zastupitelstva v lednu 2018 



 

 

 v souvislosti s rozpočtem na rok 2018 zastupitelstvo 
obce schválilo rozpočtové provizorium, od 1.1.2018 
bude obec hospodařit v souladu s pravidly 
rozpočtového provizoria, čerpání výdajů bude 
nejvýše do 1/12 celkové roční částky v každém 
měsíci období rozpočtového provizoria podle 
rozpočtu na rok 2017 až do termínu schválení 
rozpočtu na rok 2018 
 

 zastupitelstvo obce schválilo záměr vybudování 
komunitního centra v budově bývalé základní školy 
a se zařazením očekávaných výdajů do rozpočtu na 
rok 2018 7 - pro, 0 – zdržel se, 0 – proti 
 

 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu a zápis 
kontrolního výboru ze dne 15.12.2017 
 

 zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 
9/2017, které je přílohou tohoto zápisu 
 

Usnesení : 

 

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č.1/12/2017 

 
 zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce od 

1.1.2018 podle pravidel rozpočtového provizoria, od 
1.1.2018 bude obec hospodařit v souladu s pravidly 
rozpočtového provizoria, čerpání výdajů bude 
nejvýše do 1/12 celkové roční částky v každém 
měsíci období rozpočtového provizoria podle 
rozpočtu na rok 2017 až do termínu schválení 
rozpočtu na rok 2018 

 

 

 

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č. 2/12/2017 

 
 zastupitelstvo obce schvaluje zprávu a zápis 

kontrolního výboru ze dne 15.12.2017 
 



 

Usnesení zastupitelstva obce Koldín č. 3/12/2017 

 
 zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 

9/2017, které je přílohou tohoto zápisu  
 
 
 
Zapsal:  Kameník 
 
 
 
Ověřil: Stárek, Zítko 
 
 
 
 
Dne 22.12.2017 
 
Počet stran: 3 
Počet příloh: 1 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 



 

 
 

 


