
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mnichov konaného 
dne 26.  ledna 2017 v budově obecního úřadu 

 

Přítomni: F. Kruml, M. Malá, M. Pavlovič, M. Matašovský, M. Milčic, 
 J. Křivanec, O. Jánská, J. Vojík, D. Křivancová 

 

Program: 
 

1. Projednání a schválení výsledků inventarizace za rok 2016 
2. Rozpočtové opatření č. 1, pověření starosty schvalováním rozpočtových 

opatření 
3. Smlouva o ceně středotlakého plynovodu, možnost jeho prodeje 
4. Příspěvek  středisku Rané péče I MY 
5. Finanční příspěvek – Kateřina Krýdová  
6. Různé 

 
 
 

1. Projednání a schválení výsledků inventarizace za rok 2016 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výsledky inventarizace za rok 2016 bez 

připomínek. 
 

 

Usnesení č. 1/2017/A 

Schváleno 9 hlasy. 

 

Zastupitelstvo obce schválilo fyzickou a dokladovou inventarizaci za rok 2016. 

 

2. Pravomoc starosty ke schvalování rozpočtových změn. Rozpočtové opatření č. 1. 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pravomoc starosty ke schvalování 

rozpočtových změn ve výši do 5 000 000 Kč. 

Zastupitelstvo obce bude tyto rozpočtové změny brát na vědomí na svých 

zasedáních. 

 

Usnesení č. 1/2017/B 

Schváleno 9 hlasy. 

 

 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 1 bez připomínek. 

 Změna je přílohou tohoto zápisu. 

 

 



3. Smlouva o ceně středotlakého plynovodu, možnost jeho prodeje 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo cenu středotlakého plynovodu 

vybudovaného v rámci stavební akce „Plynofikace obce Mnichov“. Zastupitelstvo 

obce pověřuje starostu jednat o odprodeji plynovodu za cenu stanovenou ve 

znaleckém posudku – tj. 3 963 200 Kč a zároveň ho pověřilo přípravou a 

podepsáním smlouvy o prodeji.  

 

Usnesení č. 1/2017/C 

Schváleno 9 hlasy. 

 

 

 Zastupitelstvo obce schválilo prodej středotlakého plynovodu. 

 

4. Příspěvek středisku Rané péče I MY 

 

Zaměstnanci středisko Rané péče I MY, o.p.s. nás požádali o finanční příspěvek na 

poskytování sociální služby raná péče v naší obci. Zastupitelstvo obce projednalo a 

schválilo finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč. 

 

Usnesení č. 1/2017/D 

Schváleno 9 hlasy. 

 

Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek středisku Rané péče I MY ve výši 

5 000 Kč. 

 

 

5. Finanční příspěvek pro Kateřinu Krýdovou 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční příspěvek pro Kateřinu 

Krýdovou ve výši 50 000 Kč. 

 

Usnesení č. 1/2017/D 

Schváleno 9 hlasy. 

 

 

6. Různé 

 

- vybírání poplatků za komunální odpad a za psy – bude zveřejněno na 

internetových stránkách obce a v obecních vývěskách, poplatky budou vybírány 

ve stejné výši jako v roce 2016 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí došlou poštu 

- dne 27. února 2017 bude provedeno závěrečné přezkoumání hospodaření obce 

Krajským úřadem Jihočeského kraje 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí informace starosty 

 

 

 

Ověřovatelé:       Zapsal/a: 

 



 

 

 

 

Místostarostka:      Starosta: 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno v písemné i elektronické podobě. 

 

 

Vyvěšeno:  26. 1. 2017  

 

Sejmuto:  28.. 2. 2017 

 
 


