Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dolany ze dne 4.4.2016
Program: Veřejné zasedání a usnesení OÚ
Přítomni: Bartoš, Vyskočil, Vojáčková, Strejc, Libjak
Omluveni: Nedvědová
Zapisovatel: Vojáčková
Zastupitelstvo (je) v usnášeníschopném stavu:
Ověřovatelé:Libjak, Vyskočil
Hosté:
Program zasedání 
byl schválen bez připomínek.
1. Vyjádření firmy Gutta ČR  Praha , spol. s r.o. na parkování kamiónů a dopravu v
obci Dolany.
2. Finanční situace obce Dolany.
3. Příspěvek do tomboly na akci Dolany v Dolanech
4. Cenová nabídka na novou ústřednu pro Veřejný rozhlas
5. Měsíční odměna neuvolněného místostarosty č.2
6. Akce čarodějnice 2016 v obci Dolany
7. Nájem restaurace obce

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Dolany
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo všechny schválené body programu a přijímá
následující usnesení:
Schvaluje
3. Nakoupit věci do tomboly na akci ,, Dolany v Dolanech” do výše 5.000 Kč. Pro
letošní rok na tuto akci nebude obec Dolany vypravovat autobus.
Pro:5 x
Proti: 0
5. Vzhledem k finanční situaci obce Dolany navrhl pan Josef Strejc vzdát se své
odměny vyplácené na základě ustanovujícího zasedání ze dne 5.11.2014 bodu III. za funkci
druhého místostarosty. Zastupitelé obce Dolany tento návrh projednali a rozhodli o zrušení
vyplácené odměny za výkon funkce druhého místostarosty v plné výši a to od 1.5.2016. Od
1.5.2016 bude pan Josef Strejc vykonávat dále funkci druhého místostarosty, bez nároku na
odměnu za tuto funkci.

Pro: 5x
Proti: 0
7. Zaslat nájemci restaurace Jitce Sýkorové, Dvorská 126, Kladno, výzvu k zaplacení
dlužného nájmu ve výši 6000 Kč včetně záloh na energie ve výši 4.500 Kč.

Pro: 5x
Proti: 0
Starosta:
čitelné jméno

Ověřovatelé:
čitelné jméno

podpis

podpis









Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dolany ze dne 4.4.2016
Neschvaluje
:
4. Na základě předložené cenové kalkulace ve výši 27.737 Kč a projednání finanční
situace Obce Dolany zastupitelstvo obce v tuto chvíli neschvaluje nákup nové rozhlasové
ústředny.
Pro: 0

Proti: 5x

Bere na vědomí:
1. Vyjádření firmy Gutta ČR  Praha , spol. s r.o. , Dolany č.p. 9. spolu s opatřením na
zlepšení situace s kamionovou dopravou v obci Dolany.
2. Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se zpracovanou finanční analýzou a
navrhl okamžité omezení veškerých výdajů tak, aby nedošlo k ohrožení správného chodu
obce.
6. Zajištění akce čarodějnice 2016 nákup špekáčků pro děti, dřevo na hranici, výrobu
čarodějnice.

Prezenční listina
čitelné jméno

podpis





























