zÁ P I S
z veřejného zasedání ZO obce Tři Studně, konaného dne 26.6.2013 v zasedací
místnosti Obecního úřadu Tři Studně
za účasti - členů ZO M. Brabec, S. Německý, M. Štůla, K.Štůla, J.Kunc
Program:
1. Zahájení a seznámení s programem.
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání OZ.
3. Úprava rozpočtu - rozpočtová opatření č.2.
4. Diskuze.
5. Schválení usnesení a závěr.
ad 1/ Zasedání ZO zahájil a řídil starosta obce pan Miloš Brabec.
Přivítal přítomné členy ZO.
Dal schválit navržený program zasedání a vyzval členy ZO k jeho doplnění.
Za ověřovatele byli určeni:
pan Karel Štůla
pan Stanislav Německý
ad 2/ Zprávu o plnění závěrů a usnesení z minulého zasedání ZO podal pan Miloš Brabec,
starosta obce.
ad 3/ ZO schvaluje úpravu rozpočtu- rozpočtové opatření č.2 dle předloženého návrhu starosty
a účetního obce Tři Studně a dále dle vývoje příjmů a výdajů k 30.6.2012.
ZO ukládá účetnímu OÚ provést úpravu rozpočtu (rozpočtové opatření č.2) v účetnictví
v aktuálním termínu předávání účetních výkazů za 6/2013.
Hlasování:

pro 5, proti 0, zdrž.

°

ad 4/ V diskuzi byly projednány jednotlivé body programu.
ad 5/ S usnesením z jednání ZO seznámil pan Miloš Brabec, starosta obce a ukončil zasedání.
Zasedání zahájeno
Zápis provedl
Ověřovatelé zápisu:

v 19.30 hod.

Miloš Brabec
Stanislav Německý
Karel Štůla
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Zasedání ukončeno v 20.00 hod.
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Zastupitelstvo obce Tři Studně dne 26.6.2013

USNESENí
z veřejného zasedání ZO obce Tři Studně konaného dne 26.6.2013

Obecní zastupitelstvo
I. ber e na vědomí
1. Zprávy k jednotlivým bodům jednání.

II. s ch val

u ie

1. Úpravu rozpočtu obce na rok 2013 (rozpočtové opatření č.2) - dle bodu 3 Zápisu ze zasedání
ze dne 26.6.2013.

III.

u kIádá
1. účetnímu obce
- účetně zpracovat navržené rozpočtové opatření č.2 rozpočtu na r.2013 v termínu
pro předávání účetních výkazů za 6/2013 na kraj Vysočina který je stanoven KrÚ.
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