Obec Pertoltice
Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Pertoltice
konaného dne 24.08. 2016 od 17,30 hodin v zasedací místnosti oú
Přítomni: zastupitelé Josef Cyrus, Vladimír Hovad, Viktor Podmanický, Josef Šíma ml., Josef Šlemr,
Jiří Votrubec
Omluven/a: 0
V průběhu zasedání se dostavila zastupitelka: Zdeňka Halounová 17:36,
Je přítomno: 9 členů zastupitelstva – zasedání je usnášeníschopné
Zápisem byl/a pověřen : V.Podmanický
Zápis ověří: J. Votrubec a I.Závůrková Příprava usnesení: V.Hovad
Zasedání vede: Viktor Podmanický starosta obce
Hosté: 0
Jednání zahájeno v 18:31 hod.
1) OZ projednává v tomto bodě složení orgánů schůze i program zasedání. Starosta žádá o možnost
doplnění programu o bod, ve kterém bude vyřešena podoba smlouvy na přeúvěrování hypotečního
úvěru. Souhlasné stanovisko přítomných.
Usnesení č. 01/05/16 OZ projedná a schválí složení orgánů schůze. Dále schválí program –
doplněný program zasedání na dnešní den. Zápisem byla pověřen/a: p.Podmanický
Zápis ověří: I.Závůrková a Votrubec Jiří. Příprava usnesení: Vladimír Hovad. Zasedání vede:
Viktor Podmanický - starosta obce
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
2) OZ je předložena zpráva o plnění usnesení zastupitelstva z předchozích zasedání. Zprávu předkládá
předseda kontrolního výborů. Není připomínek.
Usnesení č. 02/05/16 OZ schvaluje předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva z
předchozích zasedání.
Přítomno hlasování: 8
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
3) OZ projednává rozpočtové opatření č.3/2016. K jeho podobě není připomínek.
Usnesení č. 03/05/16 OZ schvaluje podobu rozpočtové změny č.3/2016.
Přítomno hlasování: 9
Hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
4) OZ projednává v tomto bodě smlouvu na revitalizaci úvěru na výstavbu bytových jednotek v
č.p.193, Dolní Pertoltice.
Usnesení č. 04/05/16 OZ schvaluje podobu smlouvy pod registračním číslem 99015547630 - k
revitalizaci hypotečního úvěru Obce Pertoltice, u společnosti KB,a.s. Starosta se pověřuje
podpisem předmětné smlouvy.
Přítomno hlasování: 9
Hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0

Zapsal: Viktor Podmanický
Ověřil: J.Votrubec …………………….. I.Závůrková

……………………..

Viktor Podmanický starosta obce ………………………………..
Vyvěšeno: 29.08.2016
Sejmuto: 14.09.2016

