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Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,  

konaného dne 12. 5. 2015 od 19:00 hodin  

v obřadní síni obecního úřadu Křenovice, Školní 535 
 

Zahájení zasedání 

Zasedání Zastupitelstva obce Křenovice (dále „ZO“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou 

obce. Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a informace o jeho konání byla 

na úřední desce Obecního úřadu Křenovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu 

nejméně 7 dní, a to od 5. 5. 2015. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatoval, že je přítomno 11   

členů ZO (z celkového počtu 11), takže ZO je usnášeníschopné (podle § 92 odst. 3 zákona  

o obcích).  

1. Technický bod 

1.1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Radima Svobodu  a p. Ditu Hořavovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost 

vyjádřit se přítomným občanům. 

Návrh usnesení č. 1: 

Zastupitelstvo obce Křenovice určuje ověřovateli zápisu p. Radima Svobodu a p. Ditu 

Hořavovou.  

Výsledek hlasování: pro  11        proti  0         zdržel se     0  

Usnesení č. 1  bylo schváleno 

Zapisovatelkou určil předsedající p. Reginu Kokešovou. 

1.2. Schválení programu jednání 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na 

úřední desce. Navržený program: 

1. Technický bod 

2. Rozpočtové opatření   

3. Závěr 

 

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.  

Jiné návrhy nebyly podány. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 
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Návrh usnesení č. 2: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje následující program zasedání: 

Navržený program: 

1. Technický bod 

2. Rozpočtové opatření   

3. Závěr 

------------------------------------------------------------------- 

Výsledek hlasování: pro   11       proti  0        zdržel se  0          

Usnesení č. 2  bylo  schváleno 

2. Rozpočtové opatření 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2015. Před hlasováním 

dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné 

připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015. Opatření bude 

uloženo u účetní obce Křenovice. 

 

Výsledek hlasování: pro  11        proti    0       zdržel se  0        

Usnesení č. 3  bylo schváleno  

 

 

3.  Závěr 

Předsedající ukončil zasedání Zastupitelstva obce Křenovice dne 12. 5. 2015 v 19.15 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne 14. 5. 2015 

 

 

 

Starosta obce     …………………………… 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

     …………………………… 

 

 

 

     …………………………… 

 

 


