ZÁPIS č. 8/2007
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 17. prosince 2007
v budově OÚ v Mezouni.
Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Hana Kailová, Libor Valenta,
Martin Kokrda, Jiří Hrdlička, Josef Mezulián, Karel Jelínek
Program: 1) Rozpočtové opatření č. 3
2) Rozpočtové provizorium na rok 2008
3) Změna příspěvku mikroregionu Pláně

Starosta navrhl na zapisovatele pí Jelínkovou, ověřovateli byli určeni p. M. Kokrda a
p. J. Mezulián. Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání OZ – úkoly starosty a
členů OZ byly splněny nebo jsou v dokončení.
1) Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce Mezouň na rok 2007
Paní Jelínková předložila OZ návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2007. Rozpočtovým
opatřením dojde v souladu s ustanovením § 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, k přesunu rozpočtových prostředků, aniž se změní celkový
objem rozpočtu. OZ schválilo návrh rozpočtového opatření č. 1 všemi hlasy. Rozpočtové
opatření je přílohou zápisu.
2) Rozpočtové provizorium na rok 2008
Vzhledem k tomu, že dosud nejsou známy a ujasněny všechny položky rozpočtu na rok 2008,
schvaluje OZ do doby schválení řádného rozpočtu na rok 2008 Rozpočtové provizorium,
v němž výdaje a příjmy se budou řídit rozpočtem roku 2007 a výdaje za dané období budou
v rozmezí roku 2007 do doby schválení řádného rozpočtu. OZ schvaluje všemi hlasy.
3) Změna výše přípěvku mikroregionu Český kras – Pláně
Na základě návrhu mikroregionu Český kras – Pláně schvaluje OZ výši členského příspěvku
do mikroregionu Český kras – Pláně od roku 2008 na 5 000 Kč ročně.
OZ schválilo všemi hlasy.
Vzhledem k tomu, že byl program vyčerpán, bylo jednání OZ ukončeno ve 20.00 hodin.

………………..
Jana Jelínková
zapisovatel

………………
Martin Kokrda
ověřovatel

…………………….
Ing. Miroslav Hrubý
starosta

……………………
Josef Mezulián
ověřovatel

USNESENÍ č. 8/2007
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 17. prosince 2007
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Hana Kailová, Libor Valenta, Martin Kokrda,
Jiří Hrdlička, Josef Mezulián, Karel Jelínek
OZ schvaluje:
1) Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce na rok 2007
2) Rozpočtové provizorium na rok 2008

.

3) Změnu výše příspěvku mikroregionu Český kras – Pláně na 5 000 Kč ročně
.

Toto usnesení č. 8/2007 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 17. 12. 2007.

Ing. Miroslav Hrubý
starosta

