Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce Rymice,konaného
dne 7. ledna 2008 v zasedací místnosti obecního úřadu Rymice

Začátek : 17.00 hodin

Ukončení : 19.00 hodin

Účast : členové zastupitelstva - 9
občané - 2

Program :
1.

Úvod

2.

Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisů

3.

Usnesení zastupitelstva č.9 z 13. zasedání z 5.12. 2007

4.

Schválení programu zasedání

5.

Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2008

6.

Různé (rozpočtové opatření č.6/2007)

7.

Diskuse

8.

Závěr

Ad1) Starosta obce pan Josef Fuksa zahájil zasedání a přivítal všechny přítomné.
Ad2) Starosta obce jmenoval zapisovatelem dnešního zasedání Ing. Martina Bartíka a navrhl, aby
zápis ověřili pan Ladislav Plhal a Mgr. František Kukla . Návrh byl schválen všemi hlasy.
Ad3) Starosta obce přečetl zápis a usnesení č.9/2007 z minulého zasedání . Bylo schváleno bez
připomínek.
Ad4) Starosta obce přednesl program dnešního zasedání . Program byl bez připomínek schválen.
Ad5) Pan Josef Fuksa, starosta Obce Rymice, informoval zastupitele, že stav účtu u České
spořitelny k datu 6.1.2008 je 3 410 543,- Kč.

Poté starosta přečetl žádosti místních spolků a sdružení o finanční příspěvky na rok 2008:
Římskokatolické farnosti Rymice, Českého svazu chovatelů Rymice, TJ Sokol Rymice,
Mysliveckého sdružení Olší Rymice, SDH Rymice a Českého svazu včelařů.
Starosta dále otevřel diskusi k předloženému návrhu rozpočtu na tento rok, který zastupitelé
obdrželi spolu s pozvánkou. Ing. Fuit navrhl zvýšit Příspěvky na činnost spolkům a sdružením o
příspěvek na údržbu majetku. Zastupitelstvo souhlasilo a položky „příspěvky spolkům“ a „SDH“ se
navýšili o celkem 32 000,- Kč. Ing. Bartík také navrhl zvýšit položku „kulturní činnost obce“ o
částku 80 000,- Kč a to na opravu sochy u autobusové zastávky. Zastupitelstvo také rozhodlo o
navýšení příspěvku na opravu fary o 50 000,- Kč. Tyto zvýšené výdaje budou kompenzovány
zvýšením na straně příjmů a to v položce DPH. Na konci tohoto bodu zastupitelé schválili takto
upravený rozpočet jako celek a to všemi hlasy.
Ad6) Starosta obce informoval zastupitele o stavu prodeje stavebních pozemků Na nivě. Ze 6
připravených parcel jsou prodány 4 parcely a z toho 3 parcely jsou zaplaceny a peníze jsou už na
účtu. Starosta předložil návrh na zažádání dotace z Fondu kultury Zlínského kraje na opravu sochy
u autobusové zastávky a také dotaci z Programu obnovy venkova na opravu vozovky v obci a to od
školy směrem k Holešovu. Zastupitelstvo souhlasí a případné finance na opravu cesty uvolní
z úspor z minulých let (do výše 600 000,- Kč).
Ad7) Starosta obce informoval o zájmu firmy HI-tech solar postavit v našem okolí solární
elektrárnu a zve zastupitele na veletrh o úsporách energií do Ostravy ve dnech 14.-16.1.2008.
Zápis do prvního ročníku v naší škole proběhne 17.1.2008 .
Schůzka kontrolní komise proběhne 15.1.2008 v odpoledních hodinách.
Ad8) Starosta obce přednesl návrh rozpočtového opatření č. 6/2007.
Přesun částky 208.800.-Kč z příjmu daní / pol. 1111 a 1121 do výdajů.
Zaúčtování dotace 10.000.-Kč s ÚZ90 pol.4122 akce setkání muzikantů.
Výdajové položky – přesuny mezi paragrafy a pološkami.
Ad9) Na závěr zasedání zastupitelstvo schválilo všemi hlasy předložené usnesení . Poté starosta
poděkoval přítomným a zasedání ve 19.00 ukončil.

Usnesení č. 10/2007 z 14. zasedání zastupitelstva obce Rymice konaného
dne 7. ledna 2008 v zasedací místnosti obecního úřadu Rymice
-

Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů
přijalo následující usnesení :

1) schválilo

-rozpočet obce na rok 2008
- uvolnění finančních prostředků z úspor z minulých let na opravu komunikace v obci do
výše 600 000,- Kč
- podání žádostí o opravu sochy a o opravu místní komunikace
- podání žádosti na opravu komunikace za školou
- rozpočtové opatření č. 6/2007
Zapsal : Ing. Martin Bartík

Josef Fuksa
starosta obce

Ing. Martin Bartík
místostarosta obce

Ověřovatelé:
Ladislav Plhal
…………………….

Mgr.František Kukla
….……………………….

