Zápis ze zasedání ZO 13.1.2010
ZÁPIS
z jednání zastupitelstva obce Sázava ze dne 13. ledna 2010

Přítomní: podle prezenční listiny.
Zapisovatel: Eva Malátková
Ověřovatelé zápisu: p. Kamil Šebrle, p. Milan Marek
Návrhová komise: p. Jiří Malátek, p. Milan Kobza
Omluveni: p. Miloslava Šlesingerová ( příchod v 18.30 hod)

Program:
1) zahájení
2) kontrola usnesení z minulého zasedání
3) rozpočtová změna 14/2009
4) vedení účetnictví u příspěvkové org. – MŠ Sázava
5) návrh rozpočtu na rok 2010
6) různé informace
7) diskuze
8) závěr

1)Zasedání zahájila starostka obce pí Ilona Trkalová. Přivítala přítomné hosty a členy zastupitelstva
obce. Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno, je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zapisovatelem byla určena Eva Malátková, ověřovateli zápisu byli
určeni: p. Kamil Šebrle a p. Milan Marek. Do návrhové komise byli schváleni: p.Jiří Malátek a p. Milan
Kobza.
P. starostka přednesla návrh programu, kterým se zasedání bude řídit. Program byl jednohlasně
schválen.

2)Kontrolou usnesení z min.zasedání bylo konstatováno, že nebyly zadané žádné úkoly k plnění.
3) Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 14/2009. Rozpočtová změna č. 14/2009
vyrovnává vyšší příjmy a vyšší výdaje oproti schválenému rozpočtu roku 2009. Hlasování: 8-0-0
4) Zastupitelstvo obce dle ust.§ 9 odst.3 písm.c) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů rozhodlo o tom, že příspěvková organizace – MŠ Sázava povede od 1.1.2010
účetnictví ve zjednodušeném rozsahu v souladu s § 13 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a
§ 9 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Hlasování: 8-0-0

5) Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtu obce Sázava na rok 2010. Návrh rozpočtu je
zveřejněn na úřední desce obecního úřadu – i v elektronické podobě, k nahlédnutí a případným
připomínkám do doby projednávání návrhu na příštím zasedání zastupitelstva obce.
6) Termíny kulturních akcí : 13.2. 2010 Masopust, 13.3.2010 Dětský maškarní karneval.
7) Ze strany některých spoluobčanů byla připomínka k nedostatečnému úklidu sněhu v obci.
8) Pí starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

Zahájení: 17.30 hod.
Ukončení: 20.30 hod.
V Sázavě 13. ledna 2010

Zápis přečetli a ověřili:

p. Kamil Šebrle
p. Milan Marek Ilona Trkalová – starostka obce

