ZÁPIS
Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ
ze dne 20. 01. 2016
Přítomni: František Zvolský, Pavel Škvor, Ing. Vladimír Hatala, Ing. Libor Truhelka, Jarolím Lukáč, Jiří
Škramlík, Dana Jůzová, Jan Štěpánek, Veronika Pilařová
Omluveni: 2
Neomluveni: 0
Hlasování: pro – proti – zdržel se
Návrh programu 8. zasedání zastupitelstva obce:
1. Rozpočtové opatření k 31.12.2015
2. Návrh na schválení spoluúčasti na rekonstrukci sokolovny v Poříčí n.Sázavou
3. Závěr
1. Zasedání zahájil starosta pan F. Zvolský. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a sdělil, že zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
2. Starosta přednesl návrh programu 8. zasedání ZO a zeptal se, zda má někdo jiný návrh, nebo zda chce
program doplnit. Nikdo nenavrhl doplnění programu.
Starosta se poté zeptal, kdo souhlasí s navrženým programem a nechal hlasovat.
.
9 hlasů pro Návrh byl přijat. Program 8. zasedání ZO byl schválen.
3. Rozpočtové opatření k 31.12. 2015
Starosta sdělil, že rozpočtovým opatřením č. 5 se provede úprava rozpočtu obce k 31. prosinci loňského
roku podle skutečných příjmů a výdajů finančních prostředků v roce 2015.
Předal slovo účetnímu Ing. Pruchovi.
Usnesení č. 1- 8/2016 Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 5, které upravuje skutečné
čerpání finančních prostředků obce v roce 2015
9 hlasů pro

Návrh byl schválen.

4. Návrh na schválení spoluúčasti na rekonstrukci sokolovny v Poříčí nad Sázavou
Starosta vysvětlil, že jednatel TJ Sokol Poříčí nad Sázavou požádal naši obec o možnost spolufinancování
projektu rekonstrukce sokolovny v Poříčí nad Sázavou. Termín podání žádosti o dotaci je do 31. ledna
2016. Žádost bude podávat investor Sokol Poříčí nad Sázavou. Obec Mrač by se podílela minimálně 1/3
výše vlastního podílu finanční spoluúčasti žadatele. Spoluúčast z veřejného zdroje je kritériem k získání
dotace ze Státní podpory sportu pro rok 2016 z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Proto bylo navrženo odsouhlasení podpory v minimální výši 1/3 spoluúčasti žadatele. Konkrétní výše bude
známa až v případě získání dotace a po výběru dodavatele stavby.
Starosta se zeptal, zda se chce někdo vyjádřit. Nikdo tuto možnost nevyužil, proto přečetl návrh usnesení a
přistoupil k hlasování.
Usnesení č. 2-8/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční podporu ve výši minimálně 1/3 vlastního
podílu spoluúčasti žadatele TJ Sokol Poříčí nad Sázavou na akci „Rekonstrukce sokolovny Poříčí nad
Sázavou“ z programu „Státní podpora sportu pro rok 2016“, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
9 hlasů pro

Návrh byl schválen.
František Zvolský, starosta obce

