
Informace ze zasedání Zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce proběhla ve středu 5. 8. 2015 a v pondělí 31. 8. 2015 v
budově Obecního úřadu. Zahájena byla standardně v 18 hodin. 

Na programu 10. zasedání bylo schválení rozpočtového opatření č. 6, schválení dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na podporu činnosti JSDH ve výši 20.000,- Kč a Různé.
V rámci Různého schválilo Zastupitelstvo obce dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje
na rekonstrukci a vybavení budov Obecního úřadu ve výši 200.000,- Kč a poskytnutí
dotace z rozpočtu obce na podporu činnosti SDH a TJ Družstevník, oběma spolkům ve
výši  15.000,-  Kč.  Dále  vzalo  Zastupitelstvo  obce  na  vědomí  darovací  smlouvu
z Energoregionu 2020 na nákup malé komunální techniky ve výši 52.000,- Kč a zprávu
Finančního výboru.

Na programu 11. zasedání bylo schválení rozpočtového opatření č. 7 a Různé. V rámci
Různého  informoval  starosta  Ing.  František  Malý  Zastupitelstvo  obce  o  změně  paní
učitelky  v MŠ  na  Kratochvilce  a  o  zahájení  opravy  silnic  v obci  po  vybudování
výtlačného řádu kanalizace z Neslovic.

Přehled usnesení z 10.  zasedání Zastupitelstva obce Kratochvilka konaného 5.  8.
2015

Zastupitelstvo obce Kratochvilka

Schvaluje:

a) Program 10. zasedání.

b) Rozpočtové opatření č. 6/2015.

c) Smlouvu  s JmK na  poskytnutí  dotace  ve  výši  20.000,-  Kč  z  rozpočtu  JmK pro
vybavení jednotky SDH.

d) Smlouvu s JmK na poskytnutí  dotace ve výši 200.000,- Kč z rozpočtu JmK pro
rekonstrukci a vybavení Obecního úřadu.

e) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kratochvilka pro podporu činnosti
TJD Kratochvilka ve výši 15.000,- Kč.

f) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kratochvilka pro podporu činnosti
SDH Kratochvilka ve výši 15.000,- Kč

Bere na vědomí:

a) Smlouvu  o  poskytnutí  daru  od  sdružení  Energoregion  2020  pro  nákup  malé
komunální techniky ve výši 52.000.

b) Zprávu Finančního výboru.



Přehled usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kratochvilka konaného 31. 8.
2015

Zastupitelstvo obce Kratochvilka

Schvaluje:

a) Program 11. zasedání.

b) Rozpočtové opatření č. 7/2015.

Ing. Michal Zoblivý
zastupitel


