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Zápis z 11. jednání Místního výboru místní části Újezdec

ze dne 30.11.2015

Místo konání: Újezdec

Přítomni: Radomil Lepič– předseda

Marek Hanzlík

Ing. Ivana Kleinová

Bc. Jitka Stoklásková

Břetislav Vystavěl

Omluveni: -

Hosté: -

Program jednání:

1. Úvod

2. Rozpočet 2016

3. Čerpání 2015

4. Česlo zpívá koledy

5. Různé

6. Závěr

Stručný zápis z průběhu jednání

1. Předseda Radomil Lepič přivítal členy MV a seznámil je s dnešním programem.

2. Předseda předložil návrh na rozdělení finančních prostředků na rok 2016.
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Návrh na rozdělení fin. prostředků přidělených místní části Přerov VI-Újezdec dle počtu obyvatel na 

rok 2016

(786 obyvatel x 1.300,- Kč = 1.021.800,- Kč)

- vrácení zapůjčených fin. prostředků v r. 2015 na řešení hav. stavu ul. Ke tmeni   150.000,-

- řešení havarijního stavu cesty v ul. Spojovací  555.800,-

- kultura   61.000,-

- malování interiéru úřadovny    20.000,-

- oprava střech + nátěr na úřadovně a ve dvorním traktu úřadovny 40.000,-

- umístění dalších dětských hracích prvků (tréninkové hřiště) 100.000,-

- nákup a montáž Univerzální vitrína SC S 6xA4    35.000,-     

        (7x ul. Větrná u úřadovny, 3x ul. Široká-Točna) 

-rozšíření a oprava  místního rozhlasu   30.000,-

Fin. prostředky ušetřené v r. 2015 převést do rezervy na komunikace 

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek / inventář nad 500,- Kč (vybavení úřadoven - židle, stoly, 

varné konvice, rádio, spotřebiče apod.) 5.000.-

5139 Nákup materiálu / drobný materiál potřebný pro úřadovnu (př.                         kancelářské a 

čisticí potřeby, barvy, květiny a obaly na květiny apod.)  5.000.-

5156 Pohonné hmoty a maziva / PHM do sekaček a křovinořezů  15.000.-

5162 Služby telekomunikací a radiotelekomunikací / poplatky za hovorné   0.-

5169 Nákup služeb 0.-

5171 Opravy a udržování / drobné opravy inventáře, NE budovy 5.000.-

Fin. prostředky ušetřené v r. 2015 převést na položku 5139 

3. Předseda seznámil členy s čerpáním peněz v roce 2015. Na kulturní a sportovní akce   
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zbývá vyčerpat 2 tis. Kč. Částka bude použita na Gospel a Adama Hobzu (vánoční 
akce). Ostatní ušetřené prostředky budou převedeny na položku 5139 (nákup 
materiálu / drobný materiál potřebný pro úřadovnu).

4. Na žádost místních křesťanů byla obec přihlášena do projektu Česko zpívá koledy –
9.12.2015.

5. Hasiči si vybudovali svépomocí stání pro hasičskou cisternu.

6. Závěr

Příští schůze MV bude 28.12.2015

Zapsal: Ing. Ivana Kleinová

Radomil Lepič – předseda MV Dne: 30.11.2015

Podpis

Přílohy: -

Obdrží:

- primátor

- Kancelář primátora


