Zápis
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Čučice ze dne 21. prosince 2018
v 18:00 v budově radnice v Čučicích

Přítomni:
Martin Jacko, Zoja Hanáková, Jakub Pouchlý, Bc. František Horký, Miloslav Adam, František
Prudík, Jiří Hytych
Nepřítomni: 0
Neomluveni: 0
Hlasování: pro - proti - zdržel se
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Rozpočet na rok 2019 a rozpočtový výhled 2020 - 2022
Různé
Rozprava
5. Závěr

1.

starosta
starosta
starosta
přítomní
starosta

Zasedání zahájil starosta p. Jacko. Sdělil, že přítomno je 7 členů ZO. Poté určil ověřovatele
zápisu z dnešního zasedání – p. Prudík, p. Adam. Zápis provede pí. Zejdová
Přijato bez připomínek.
Starosta se zeptal, zda ověřovatelé předchozího zápisu mají k tomuto zápisu připomínky. Bez
připomínek. Poté starosta předložil návrh programu dnešního zasedání.
Zeptal se přítomných, zda chce někdo program ještě doplnit, změnit či některý z navržených
bodů vypustit.
1. Zahájení
2. Rozpočet na rok 2019 a rozpočtový výhled 2020 - 2022
3. Různé a) Rozpočet školky na rok 2019 a rozpočtový výhled
4. Rozprava
7. Závěr

starosta
starosta
starosta
přítomní
starosta

Nebyly podány žádné návrhy. Starosta tedy nechal o návrhu programu hlasovat.
Hlasování: 7-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č.20/ZO/2018-ZO schvaluje návrh programu dnešního zasedání ZO.

.
2. Starosta předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na
roky 2020 – 2022. Závazným ukazatelem je oddíl (OD) pro příjmy bez paragrafu je třída.
Zastupitelstvo bylo s návrhem předem seznámeno. Ve stanovené lhůtě byl zveřejněn na úřední
desce. Starosta se dotázal přítomných, zda mají nějaké připomínky. Vzhledem k tomu, že nikdo
nevznesl jiný návrh či připomínku, nechal starosta o předloženém návrhu hlasovat.
Hlasování: 7-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č.21/ZO/2018 - ZO schvaluje rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky
2020 – 2022. Závazným ukazatelem je oddíl (OD) a pro příjmy bez paragrafu třídy.

4. Různé
a) Starosta předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu Mateřské školky Čučice, příspěvkové
organizace, okres Brno–venkov na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020 - 2022.
Zastupitelstvo bylo s návrhem předem seznámeno. Ve stanovené lhůtě byl zveřejněn na úřední
desce. Starosta se dotázal přítomných, zda mají nějaké připomínky. Vzhledem k tomu, že nikdo
nevznesl jiný návrh či připomínky, nechal starosta o předložením návrhu hlasovat.
Hlasování: 7-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 22/ZO/2018 - ZO schvaluje rozpočet Mateřské školky Čučice, příspěvkové organizace,
okres Brno–venkov na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020 – 2022.

5.

Rozprava
Vzhledem k tomu, že se nikdo do rozpravy nepřihlásil, ukončil starosta v 18:25 zasedání ZO.

Zápis byl vyhotoven dne: 28.12.2018
Zapsala:
Veronika Zejdová
Ověřovatelé:
František Prudík:
Miloslav Adam:

Martin Jacko
starosta

Výpis usnesení z č 3. zasedání Zastupitelstva obce Čučice ze dne 21. prosince 2018

Usnesení č.20/ZO/2018-ZO schvaluje návrh programu dnešního zasedání ZO
Usnesení č.21/ZO/2018 - ZO schvaluje rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky
2020 – 2022. Závazným ukazatelem je oddíl (OD) a pro příjmy bez paragrafu třídy.
Usnesení č. 22/ZO/2018 - ZO schvaluje rozpočet Mateřské školky Čučice, příspěvkové organizace,
okres Brno–venkov na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020 – 2022.

Zoja Hanáková
místostarostka

Martin Jacko
starosta

