Z á p i s č. 10/2021
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Lštění
konaného dne 29. 12. 2021
Telekonferenčně: JUDr. Jarmila Hanyková, CSc., Mgr. Miroslav Klenovec, Ing. Lukáš Gruber, Jaromír
Stolař, Vladimír Kadlec, Jaroslav Cigler

Miroslav Slanec – telefonicky nezastižen

1. Zahájení
Dnešního dne se mělo od 17:00 hod. konat zasedání OZ Lštění. Z vážných zdravotních důvodů bylo zasedání
zrušeno, z důvodu nutnosti projednání jediného bodu, který byl na programu, ještě do konce roku 2021,
proběhlo jednání telefonicky.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele a schválení programu:
Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu Ing. Lukáše Grubera a Mgr. Miroslava Klenovce, zapisovatele
Vladimíra Kadlece a seznámila s programem zasedání.
U s n e s e n í č. 1:
Obecní zastupitelstvo obce Lštění určuje ověřovatele zápisu Ing. Lukáše Grubera a Mgr. Miroslava
Klenovce, zapisovatele Vladimíra Kadlece.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Program:
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele a schválení programu
3. Přijetí rozpočtového opatření č. 5
4. Závěr
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U s n e s e n í č. 2:
Obecní zastupitelstvo obce Lštění schvaluje program jednání.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

3. Přijetí rozpočtového opatření č. 5

Dr. Hanyková předložila návrh rozpočtového opatření č. 5, kdy v § 3722 se rozpočet navyšuje o 250.000,- Kč,
a to z důvodu vyšších nákladů na likvidaci komunálního odpadu.
O tuto částku se ponižuje § 2310, kde tato částka nebude v roce 2021 vyčerpána.
Celkové rozpočtové poměry se tak nemění.
U s n e s e n í č. 3:
Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

4. Závěr

Termín příštího zasedání obecního zastupitelstva bude sdělen.
Poté bylo zasedání zastupitelstva ukončeno.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Lukáš Gruber

___________________________________________

Mgr. Miroslav Klenovec ______________________________________
Zapisovatel:

Vladimír Kadlec _______________________________________________

Starostka

JUDr. Jarmila Hanyková, CSc.
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___________________________________
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