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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Lažany 

ze dne 16.12.2015 

 
Přítomni: Petr Prokop, Miroslav Pikl, Miroslav Kovářík, Jiří Rynda, Iva Matoušková, Irena Petříková, 

Jaroslava Parkmanová 

 

Omluveni:  

  - přítomno 7 členů zastupitelstva obce z celkového počtu 7 – zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

 

Program zasedání:  

1. Kontrola usnesení z minulé schůze 

2. Schválení rozpočtu obce Lažany na rok 2016. 

3. Schválení inventarizační komise. 

4. Schválení aktualizace pasportu místních komunikací. 

5. Schválení investičního a neinvestičního příspěvku na upgrade programu 

MISYS. 

6. Projednání rozpočtového opatření č. 7, 8, 9 a 10. 

7. Různé. 

 

- program schválen 7 hlasy - proti 0 

 

Ověřovatelé zápisu určeni: Iva Matoušková, Jaroslava Parkmanová 

 

1/    Byla provedena kontrola usnesení z minulé schůze. 

 

 

2/    Schválení rozpočtu obce Lažany na rok 2016. 

 

usnesení č. 1.6.15: Zastupitelstvo Obce Lažany schválilo rozpočet obce Lažany na rok 2016 jako 

vyrovnaný ve výši: příjmy 851.200 Kč 

výdaje 851.200 Kč  

• schváleno 7 hlasy - proti 0 – zdržel se 0 

 

 

3/    Schválení inventarizační komise. 

 

usnesení č. 2.6.15: Zastupitelstvo Obce Lažany schválilo inventární komisi ve složení 

předseda - Irena Petříková 

členové - Iva Matoušková, Mária Ryndová 

• schváleno 7 hlasy - proti 0 – zdržel se 0 

 

4/    Schválení aktualizaci pasportu místních komunikací správního území obce Lažany. 

 

usnesení č. 3.6.15: Zastupitelstvo obce Lažany schvaluje aktualizaci pasportu místních komunikací 

správního území obce Lažany, včetně plánu zimní údržby v rámci společného 

projektu obcí SOB zpracovaným Pavlem Marešem. 

     • schváleno 7 hlasy - proti 0 – zdržel se 0 
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5/    Schválení investičního a neinvestičního příspěvku na upgrade programu MISYS. 

 

usnesení č. 4.6.15: Zastupitelstvo obce schválilo neinvestiční část příspěvku na upgrade programu 

MISYS částku částku 330 Kč (vložení nových vrstev MISYS – zhotovené pasporty 

včetně potřebné aktualizace) a investiční část příspěvku 1.380 Kč (pasporty 

místních komunikací – zhotovitel p. Mareš), (vlastní podíl 30 %) na základě 

propočtů nákladů na společný projekt SOBu z finanční dotace Jihočeského kraje 

POV pro rok 2015. 

 

• schváleno 7 hlasy - proti 0 – zdržel se 0 

 

 

 

6/    Zastupitelstvo obce Lažany vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 7, 8, 9 a 10 viz. příloha. 

 

7/    Různé 

 

 

 

 

 

Zapsal:   Miroslav Pikl   ................................................ 

 

 

Zápis ověřili:  Iva Matoušková  ................................................ 

 

 

 Jaroslava Parkmanová ................................................ 

 

 

  Schválil:          starosta Petr Prokop  ................................................ 
 

 

 

Vyvěšeno dne: 16.12.2015 

 

 

Sejmuto dne: ................................................ 


