
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hořešovice 21.12.2016 
 
 
 
Místo konání :       kancelář OÚ Hořešovice 
Datum:                   21.12.2016 
Čas:                        18.00 hodin 
Přítomni:               Ing. Štros, Snopova,  Šťáva, Perlikova, Štěpánková 
Omluveni:              
Ověřovatelé:          Snopová, Šťáva 
 
 
   
 
 
Program:  

1. Doplnění obecního zastupitelstva o nového člena (náhradník z voleb 
z 10/2014) 

2. Složení slibu nového člena zastupitelstva obce 
3. Volba předsedy kontrolního výboru 
4. Volba člena kontrolního výboru 
5. Projednání  a schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2016        

                        6.  Vyhlášení inventarizace k 30.12.2016 
             7. Diskuse 
Doplnění programu: 

1.  Vypracování investičního záměru : „Vodohospodářské opatření     
Hořešovice“ 

 
 

Zastupitelstvo schválilo 
 

1. Zastupitelstvo schválilo program veřejného zastupitelstva, včetně doplnění . 
Schváleno  4ti hlasy 

 
Zastupitelstvo schválilo:    

1.  Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu na rok 2017 jako vyrovnaný a 
závaznými   ukazateli budou paragrafy. 
Schváleno  4 ti hlasy 

 
( Rozpočet  viz příloha) 
 
 

Doplnění nového člena obecního zastupitelstva:  
 
Zastupitelstvo bere na vědomí doplnění člena zastupitelstva obce Hořešovice. 
Dle zákona o volbách do obecního zastupitelstva bylo doplněno zastupitelstvo obce 
novým členem : 
Anna Štěpánková, v pořadí 3 kandidát na kandidátce strany nezávislých kandidátů 
z voleb do obecního zastupitelstva 10/2014. 



Nová členka zastupitelstva paní Anna Štěpánková složila slib nového člena, neodmítla 
složení slibu ani s výhradou. 
 
 
Obecní zastupitelstvo nově zvolilo předsedu kontrolního výboru a člena kontrolního 
výboru obce Hořešovice. 
 
Volba předsedy kontrolního výboru :  
Na funkci předsedy kontrolního výboru za dosavadního člena p. Stanislava Rubeše, byl 
navržen p. Martin Šťáva. Zvolen předsedou kontrolního výboru 

- Usnesení č. 1 
- Výsledek hlasování:    5 -0 – 0 

 
 

Na funkci člena kontrolního výboru za dosavadního ( Martina Šťávu) byla 
navržena p. Anna Štěpánková   . Zvolena členkou kontrolního výboru 

- Usnesení č. 2 
- Výsledek hlasování :  5-0 -0  

 
 
 
Zastupitelstvo vyhlásilo: 
          
         Vyhlášení plánu inventarizace za rok 2016 
          Termín:    
          Stanovení inventarizační komise:   předseda    Ing. Štros 
                                                                      Členové:    Štěpánková, Šťáva 
 
 
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo: 
 

1. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vypracování investičního záměru 
„Vodohospodářská opatření  Hořešovice“ – úprava koryta potoka a vybudování 
sedimentačních tůní v lokalitě před obcí. 

                                 
 
 
 
V Hořešovicích    21.12.2016  Ing. Štros Stanislav 
                                                                                         starosta 
 
 
 
 
 
Zapsala: Perlíková Jana 
  
Ověřovatelé:  Štáva,Snopová 
 



 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

 


