Z Á P I S č. 4
ze 4. řádného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 3.5.2006
v místnosti obecního úřadu v Královicích.
Starosta obce p. Ing.Luděk Šofr zahajuje zasedání obecního zastupitelstva ve 18,10 hod.
Ověřením účasti bylo zjištěno, že je přítomna nadpoloviční většina členů obecního
zastupitelstva a dnešní jednání je schopno jednání a usnášení.
Účast členů zastupitelstva:
Přítomni: p.Ing. Šofr, p.Vojtěch, p.Rajdlík, p. Jůzová, p.Pekhart
Omluveni : p.Jůza, p.Valenta
Program :
1)kontrola zápisu z minulého zasedání
2)úhrada částky 41.200,- ČEA ČR z dotace 211 tis.Kč/2003 na VO v obci – odsouhlasení
3)rozpočtová opatření dle skutečnosti – viz příloha
4) příprava voleb – 2.-3.6.2006
5)příprava akce : Otevření koňských stezek – 27.5.2006
6)různé
ad 2) Kontrolou FU Kladno zjištěn přeplatek dotace 211.tis.Kč z roku 2003 na VO v obci
Královice. Na základě dopisu ČEA Pha požadavek zaslat přeplatek ve výši 41.200,- Kč na účet
ČEA.
ad 3) rozpočtová opatření – úprava dle skutečnosti – viz příloha
ad 4) Starosta Ing.Šofr zahájil přípravu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Jmenování volební komise : předseda : Kalík Jan, Hrdlička Jiří, delegovaná členka
p. Gutwaldová, zapisovatel Hniličková
ad 5) Na přípravě akce Koňské stezky se budou podílet : Dohoda o provedení práce – p.Štíbr,
Novák Josef, Novák Václav, Grešl.
Porady průběžně dle požadavků do 27.5.2006
Zápis byl k nahlédnutí na obecním úřadě v Královicích,ověřovatelé a starosta obce
Ing.Luděk Šofr zápis podepsali a nevznesli žádné připomínky ani doplňky a tím byl zápis
schválen.
Zasedání zastupitelstva skončeno v 19.50 hod.
Zapsala : Hniličková
………………………………….
podpisy ověřovatelů zápisu

……………………..
podpis starosty

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 3.5.2006

Zastupitelstvo obce schválilo
1. Vrácení přeplatku dotace na VO v obci z roku 2003 v částce 41.200,-Kč na
účet České energetické agentury, Praha 2, Vinohradská 8,
č.ú. 6015-1525001/0710
Pro : 5, Zdržel se : 0, Proti : 0

2. Rozpočtová opatření č. 1, viz příloha č.1
Pro : 5,

Zdržel se : 0, Proti : 0

……………………..
Podpis ověřovatelů

……………………….
podpis starosty obce

