
    Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Miřetice 
  

Datum konání: 8.6.2018 

Přítomni: Málek Jiří, Holejšovský Jaroslav, Štastný Jiří, Filip Pavel, Ing. Štecher Václav,   

Ing. Vladimír Vesecký, Ing. Jaroslav Hejný 

Ověřovatelé usnesení:  Ing. Vesecký Vladimír a Holejšovský Jaroslav 

Zapisovatelka: Follerová Eva 

 
Program:  

1. Úvod. 

2. Volba ověřovatelů zápisu.  

            3. Projednání závěrečného účtu obce Miřetice za rok 2017 bez výhrady 

4. Projednání schválení účetní závěrky obce  a převedení hospodářského výsledku ve        

    schvalovacím řízení na výsledek hospodaření minulých účetních období 

5. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce v podzimních komunálních volbách    

6. Projednání žádosti o příspěvek na akci Indiánské léto  

            7. Projednání záměru vybudování nového pomocného vrtu k vodovodu 

            8. Projednání žádosti p. Kodrlové J. o vodovodní přípojku 

            9. Projednání žádosti p. Korejta T. o vodovodní přípojku 

 10. Rozpočtové opatření č. 2,3. 

 

 1. Starosta zahájil schůzi zastupitelstva v 19:00 hod a přivítal všechny zúčastněné. 

 2. Starosta navrhl ověřovatele zápisu Veseckého Vladimíra  a  Holejšovského Jaroslava. 

Vyzval přítomné k návrhu na jiné ověřovatele zápisu. Jiný návrh nikdo nevznesl. (pro 7 hlasů) 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu  Vladimíra Veseckého a 

Holejšovského Jaroslava 

 3. Projednání závěrečného účtu obce Miřetice za rok 2017 bez výhrad   (pro 7 hlasů). 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce projednalo a odsouhlasilo závěrečný účet obce Mířetice 

za rok 2017 bez výhrad  

 

 4. Projednání schválení účetní závěrky obce  a převedení hospodářského výsledku ve 

schvalovacím řízení na výsledek hospodaření minulých účetních období (pro 7 hlasů) 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a odsouhlasilo schválení účetní závěrky obce  a 

převedení hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení na výsledek hospodaření 

minulých účetních období 

 
5. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce v podzimních komunálních volbách (pro 7 hlasů) 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce stanovilo 7 členů zastupitelsva při komunálních 

podzimních volbách. 

 

6.Projednání žádosti o příspěvek na akci Indiánské léto( pro 7 hlasů)  

      



Usnesení : Zastupitelstvo obce projednalo a odsouhlasilo příspěvek 2000,- Kč na nákup 

cen pro děti. 

 

 7 .  Zastupitelstvo projednalo záměr vybudování pomocného vrtu k vodovodu (pro 7 hlasů) 

 

Usnesení : Zastupitelstvo odsouhlasilo záměr vybudování pomocnécho vrtu k vodovodu. 

 

8. Zastupitelstvo projednalo žádost o vodovodní přípojku (pro 7 hlasů). 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo vodovodní přípojku p. Kodrlové 

 

9. Zastupitelstvo projednalo žádost o vodovodní přípojku p. Korejtka (pro 7 hlasů)  

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo vodovodní přípojku p. Korejtka T. 

10. Rozpočtové opatření č. 2,3(pro 7 hlasů). 

Usnesení: Zastupitelstvo obce odsouhlasilo rozpočtové optření č.2,3. 

Zapsala:   Follerová Eva                                            Starosta: Málek Jiří   

                                        Místostarosta: Ing. Václav Štecher 

Ověřovatelé :             

 

 

Vyvěšeno dne: 8.6.2018   Sejmuto dne: 25.6.2018 

  


