ZÁPIS
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Albrechtice v Jizerských horách
konaného dne 8. listopadu 2018
Přítomni:

Pavlína Menclová, Jan Novák, Antonín Kučera, Petr Smutný, Jaroslav Zeman,
Miroslav Zmrzlý

Omluveni:

Mgr. Adam Hübner

1.

Zahájení, schválení programu

Pan starosta zahájil dnešní zasedání v 8:00 hodin, konstatoval, že zastupitelstvo obce se sešlo
v usnášeníschopném počtu, a že je ze zasedání pořizován zvukový záznam. Pan starosta
vyzval ke schválení programu dnešního zasedání.
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, schválení programu
Schválení rozpočtových opatření č. 4/2018, 5/2018, 6/2018, 7/2018
Schválení příspěvku pro ZŠ a MŠ na rok 2019
Inventarizace majetku, závazků a pohledávek za rok 2018
Diskuze, závěr

Hlasováním: PRO – 6 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0
dnešního zasedání schválen.

hlasů, byl program

Jako ověřovatele dnešního zápisu pan starosta navrhl pana Jana Nováka pana Miroslava
Zmrzlého. Zapisovatelkou ustanovil paní Pavlínu Klížovou.
Hlasování: PRO – 6 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
Ověřovatelé zápisu: Jan Novák, Miroslav Zmrzlý
Zapisovatelka: Pavlína Klížová
2.

Rozpočtová opatření č. 4/2018, 5/2018, 6/2018, 7/2018

Podklady k tomuto bodu zastupitelé obdrželi v důvodové zprávě. Pan starosta navrhl vzít
rozpočtová opatření č. 4 – 6/2018 na vědomí, schválit rozpočtové opaření č. 7/2018 a vzít na
vědomí informaci o dosavadním plnění letošního rozpočtu a informaci o stavu prostředků na
účtech obce.
Pan Novák požádal o rozdělení hlasování o rozpočtových opatřeních do dvou bloků – RO 4 –
6/2018, která bere zastupitelstvo na vědomí a RO 7/2018, které se schvaluje.
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Zastupitelstvo obce Albrechtice v Jizerských horách bere na vědomí informaci
o plnění rozpočtu a stavu prostředků na účtech obce k 29.10.2018.
Hlasování: PRO – 6 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
Zastupitelstvo obce Albrechtice v Jizerských horách
a) bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2018 ve smyslu zvýšení příjmové části
rozpočtu o 211.076,80 Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu o 207.076,80 Kč (rozpis změn
dle jednotlivých paragrafů je přílohou zápisu),
b) bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2018 ve smyslu zvýšení příjmové části
rozpočtu o 50 000,- Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu o 45 000,- Kč (rozpis změn dle
jednotlivých paragrafů je přílohou zápisu),
c) bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2018 ve smyslu zvýšení příjmové části
rozpočtu o 159 035,- Kč (rozpis změn dle jednotlivých paragrafů je přílohou zápisu),
Hlasování: PRO – 6 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
Zastupitelstvo obce Albrechtice v Jizerských horách schvaluje rozpočtové opatření č.
7/2018 ve smyslu zvýšení příjmové části rozpočtu o 3 502 250,- Kč a zvýšení výdajové
části rozpočtu o 4 473 051,11 Kč (rozpis změn dle jednotlivých paragrafů je přílohou
zápisu).
Hlasování: PRO – 6 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
Pan Novák poděkoval paní Havlíkové za přípravu rozpočtového opatření č. 7/2018. Jednotlivé
položky byly rozepsané na jednotlivé akce s konkrétními částkami. Uvítá, budou-li se i
následující RO zpracovávat tímto způsobem.
3. Schválení příspěvku pro ZŠ a MŠ na rok 2019
Zastupitelé obdrželi v důvodové zprávě návrh na předběžné schválení příspěvku pro
příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ na rok 2018 ve výši 680.000,- Kč.
Zastupitelstvo Obce Albrechtice v Jizerských horách schvaluje zařazení požadované výše
příspěvku ve výši 680 000,- Kč do návrhu rozpočtu obce na rok 2019. Žádost
o příspěvek na provoz ZŠ a MŠ je přílohou zápisu.
Hlasování: PRO – 6 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
4. Inventarizace majetku, závazků a pohledávek za rok 2018
Zastupitelé v podkladech k zasedání obdrželi návrh „Plán inventur na rok 2018“, ve kterém jsou
specifikovány termíny provedení inventarizace a složení inventarizačních komisí.
Zastupitelstvo Obce Albrechtice v Jizerských horách schvaluje termíny provedení
inventur a složení inventarizačních komisí dle „Plánu inventur 2018“. Plán inventur je
přílohou zápisu.
Hlasování: PRO – 6 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
5. Diskuze, závěr

Pan Novák navrhl, aby si zastupitelé schválili plán zasedání s pevně danými daty –
alespoň 4 termíny v roce, aby si všichni mohli termín předem rezervovat a žadatelé by předem
věděli, kdy bude jejich záležitost projednána. V případě potřeby by bylo zasedání svoláno i
v dalších termínech.
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Pan starosta dnešní zasedání ukončil v 8:20

Ověřovatelé:

Jan Novák

Miroslav Zmrzlý

Jaroslav Zeman
starosta obce

Zapsala: Pavlína Klížová
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