Zitpis ze zased6ni Zastupitelstva obce Se6, konan6ho 18.12.2015 v 18:00
ZahAieni zasedi n i zastu pitelstva
Zased6ni Zastupitelstva obce Sed (d6le teZ jako ,,zastupitelstvo") bylo zahSjeno v 18:10 hodin
starostou obce Radkem Dost6lkem (,,d6le jako piedsedajicl").

Piedsedajici sch0ze konstatoval, 2e zasedAni bylo i6dn6 svoldno a informace o kon6nl veiejn6ho
zastupitelstva byla na 0iednl desce Obecniho Uiadu Sed zveiejndna v souladu s $ 93 odst. 1 zAkona
o obclch po dobu nejmen6 7 dni, a to od 3.12.2015 do 18.12.2015 (piiloha 1). Soudasn6 byla
zveiejn6na na ,,elektronicke Uiedni desce".
Piedsedajici schilze d6le z prezendni listiny piltomnfch dlen[t zastupitelstva (piiloha 2) konstatoval,
Ze piitomno je 4 dlen& zastupitelstva ( Radek Dostdlek, Tomd5 Llza, Pavel Podh6jeckf, Luk65
Srajer) (z celkov6ho podtu 7 v5ech clenrl zastupitelstva),takle zastupitelstvo je usn6Senischopne ($
92 odst. 3 zlkona o obcich).

Urdeni ov6iovateli a zapisovatele
Piedsedajici navrhl urdit ovdiovateli z6pisu Tom55e Lajzu a Pavla Podh6jeck6ho a zapisovatelem
Luk55e Srajera. K n5vrhu nebyly vzneseny 2Adn6 protin6vrhy.
Pied hlasov6nim dal piedsedajici moZnost vyjddiit se piitomnfm obdanftm.
Ndvrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Sei uriuje ovdiovateli z1tpisu TomaSe Lajzu
a Pavla Podhdjeckeho a zapisovatelem Lukdle Srajera
Visfedek hlasov6ni: Pro....4.......... Proti .......0......... Zdr2eli se.......0.........
Usneseni d. 1 bylo schv6leno.

Schv6leni programu:
Piedsedajici sezndmil piitomne s ndvrhem programu, kterli byl vyv6Sen v souladu s informacl
zveiejn6nou na 0iedni desce:
- Schv6lenl programu
- SchvSleni ndvrhu rozpodtu na rok 2016
- Schvdleni rozpodtov6ho
- Diskuse

vfhledu na rok 2OI7-2018

Pied hlasovdnim byla dSna moZnost zastupitel0m i piitomnyim obdan0m sd6lit sve stanovisko. Byl
navrZen dal5i bod k projedn6nlstarostou obce a to rozpodtove opatienid. 2.
N6vrh usneseni: Zastupitelstvo obce Sei schvaluje ndsledujici program zaseddtni
- Schviileni ndvrhu rozpodtu na rok 2016
- Schvdleni rozpodtov6ho

vfhledu na rok 2017-2OLg

- Rozpodtov6 opatieni d.2
- Diskuse

Visledek hlasovini: Pro ......4.,...... Proti .....0........... ZdrZ.eli se ......0..........
Usnesen[ 6. 2 bylo schvSleno.

Bod l) - Schv6leni rozpodtu na rok 2016
Piedsedajicf sezndmil piitomne Ze ndvrh rozpodtu byl vyvdSen na f iedni desce, tak i ddlkovd
umoZfiujici piistup a bylo vyvdSeno dle zdkona po dobu nejm6n6 14 dn0, a to od 3.1.2.2015 ai do
18.12.20L5 piiloha d.3
Pied hlasovdnim byla ddna moZnost zastupitel0m i pi(tomn,im obdan0m sd6lit svd stanovisko. Zddn6
stanovisko vzneseno nebylo.
Ndvrh usnesenf: Zastupitelstvo obce, schvaluje rozpodet obce na rok 2016 pilloha i.4

Vfsf edek hlasovini: Pro .......4....... Proti .....0........... Zdrleli se ......0
1.

Usneseni 6. 3 bylo schv6leno.

Bod ll) - Schv6leni rozpodtoveho vfhledu na rok2017-2018
Piedsedajici sezn6mil piitomne s rozpodtovyim vfhledem.
Pied hlasov5nim byla d6na moZnost zastupitel0m i piitomnfm obdan0m sd6lit sve stanovisko.
ZAdne stanovisko sd6leno nebylo.
Ndvrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Sed schvdlilo rozpoitovy v,lhled 2017-2018 piiloha i.5
Vfsledek hlasov6ni: Pro.......4....... Proti .....0........,.. Zdrileli se ......0..........

Usneseni 6. 4 bylo schv6leno.

Bod ll) - SchvSlenI rozpodtov6ho opatfeni
Piedsedajici sezndmil piftomn6 s rozpodtovrim opatienim d.2 viz piiloha d.6
Pied hlasovdnim byla ddna moZnost zastupitel0m i piitomn'im obdan0m sddlit sv6 stanovisko.
Taane stanovisko sd6leno nebylo.

N6vrh usneseni
Zastupitelstvo obce Sei schvalilo rozpoitov6 opatieni

i.2 piiloha i.6
Visledek hlasov6ni: Pro.......4....... Proti .....0........... Zd*eli se..,...0..........
Usneseni 6. 5 bylo schv6leno.
Bod lV.

-

Diskuze

Piedsedajici ukondil zased6nl zastupitelstva v 1827 hod.

Piilohy z6pisu:
1) ZveiejndnS informace o kon6nl zased6nl podle $ 93 odst.

I

zAkona

o obcich
2) Prezendni listina clen0 zastupitelstva obce
3) Ndvrh rozpodtu
4) Rozpodet
5) Rozpodtovyi vfhled 2017-2018
6) Rozpodtov6 opatieni d.2

Zdpis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel : Srajer LukdE

23.1 2.201 5

Ovdiovatel6:Tom6SLajza

dne'.23.12.2015

Pavel Podh6jeckf dne. 23.12.2015
Starosta: Radek

Dostdlek

dne:23.12.2015

SEE
nad Orlici

