ZÁPIS č. 1/2009
ze schůze zastupitelstva obce Dědice
Datum konání: 6. 2. 2009
Začátek: 18.00 hodin
Konec: 19.30 hodin
Přítomni: Bohumil Pešl, Jiří Řiháček, Milan Dvořák, František Mandát, Václav Nesiba, Miroslav
Svoboda, Petr Šindelář
Ověřovatelé: Milan Dvořák, Miroslav Svoboda
Zapisovatelka: Jana Šindelářová
Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Platnost vnitroorganizačních směrnic 1/2007, 2/2007, 3/2005
4. Seznámení s kontrolou kontrolního výboru
5. Seznámení s kontrolou finančního výboru
6. Seznámení s výsledkem inventur za rok 2008
7. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2009
8. Sestavení výhledového rozpočtu
9. Seznámení s výsledkem hospodaření za rok 2008
10. Vstoupení do programu eGovernmentu
11. Projednání smlouvy o spolupráci s Městem Moravské Budějovice na služby e GON centra
12. Žádost o finanční dar Sdružení hasičů ČMS okresu Třebíč na pořádání Mistrovství ČR
mladých hasičů
13. Usnesení
14. Závěr
1) Schůzi zahájil starosta Bohumi Pešl v kanceláři obecního úřadu v 18.00 hodin.
2) Starosta všechny přítomné členy zastupitelstva obce seznámil s programem schůze, ti jej
všichni schválili.
3) Byly projednány vnitroorganizační směrnice č. 1/2007, 2/2007 a 3/2005. všechny zůstávají
nadále v platnosti. Schváleno všemi 7 hlasy.
4) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s činností a provedenou kontrolou kontrolního výboru.
Nebyly shledány žádné nedostatky. Schváleno všemi 7 hlasy.
5) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou finančního výboru. Kontrola neshledala
žádné nedostatky. Schváleno všemi 7 hlasy.
6) Zastupitelé byly seznámeni s výsledkem inventur za rok 2008, byl jim předložen zápis o
provedení inventur a následné inventarizaci včetně protokolů o zařazení a vyřazení majetku.
Výsledek inventur byl schválen 7 hlasy.
7) Byl projednán rozpočet na rok 2009. Rozpočtové příjmy v celkové výši 1 289 000,- Kč a
rozpočtové výdaje rovněž ve výši 1 289 000,- Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu je
paragraf. Rozpočet je vyrovnaný a byl schválen všemi 7 hlasy.

8) Zastupitelstvo obce projednalo výhledový rozpočet do roku 2012. Výhledové příjmy jsou
rozčleněny na daňové příjmy a nedaňové příjmy. Výhledové výdaje jsou členěny dle
jednotlivých paragrafů. Součástí výhledového rozpočtu je i přehled předpokládaných
investičních akcí v jednotlivých letech. Výhledový rozpočet byl schválen všemi 7 hlasy.
9) Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem hospodaření obce za rok 2008. Výsledek byl
schválen všemi 7 hlasy.
10) Zastupitelstvo obce projednalo vstoupení do programu eGovernmentu. Všichni zastupitelé
souhlasí, aby obec do tohoto programu vstoupila.
11) Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o spolupráci mezi Městem Moravské Budějovice a
obcí Dědice na služby eGON centra. Toto schvaluje všech 7 členů ZO.
12) Byla projednána žádost o finanční dar Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu
Třebíč na pořádání Mistrovství ČR mladých hasičů konané 1. - 5. července 2009 v Třebíči.
Obec daruje na tuto akci částku ve výši 5 000,- Kč. Schváleno 6 hlasy, 1 člen zastupitelstva
je proti.
13) Usnesení z této schůze bylo schváleno všemi 7 přítomnými členy zastupitelstva obce.
14) Schůzi ukončil starosta obce v 19.30 hodin.

Bohumil Pešl
starosta obce

Zapsala: Jana Šindelářová

Ověřovatelé: Milan Dvořák
Miroslav Svoboda

