
Usnesení z 5. veřejného zasedání zastupitelstva OÚ Petrovičky,                                       

konané dne 21.12.2020 

 

5/2020 

 

 
Jedná se o anonymizovanou verzi usnesení zastupitelstva obce Petrovičky dle zákona 

110/2019 Sb. Plné znění je uloženo na obecním úřadě. 

 

 

Zastupitelstvo se sešlo v počtu šesti členů a usneslo se: 

 

 

bod č. 1. Zastupitelstvo schválilo šesti hlasy - volbu ověřovatelů, na které byli navrženi 

               J. Berný a M. Frydrych, volbu zapisovatelky, na kterou byla navržena  

               J. Pappová. 

               Výsledek hlasování : Pro :  6     Proti : 0     Zdrželo se :  0 

bod č. 2. Zastupitelstvo schválilo šesti hlasy – navržený program 5. veřejného zasedání OZ. 

               Výsledek hlasování : Pro :  6     Proti : 0     Zdrželo se :  0 

bod č. 3. Zastupitelstvo schválilo šesti hlasy – zápis z minulého zasedání ze dne 20.10.2020                                                

               Výsledek hlasování : Pro :  6     Proti : 0     Zdrželo se :  0  

bod č. 4. Zastupitelstvo schválilo šesti hlasy – návrh rozpočtu obce na rok 2021 
               Výsledek hlasování : Pro :  6     Proti : 0     Zdrželo se :  0 
bod č. 5. Zastupitelstvo schválilo šesti hlasy – střednědobý výhled rozpočtu obce na období 

                                                                              2022 – 2023 

               Výsledek hlasování : Pro :  6     Proti : 0     Zdrželo se :  0                                                

bod č. 6. Zastupitelstvo schválilo šesti hlasy – inventarizační komisi, osobu odpovědnou 

                                                                              za provedení inventarizace a osoby      

                                                                              odpovědné za zjištění skutečnosti 

               Výsledek hlasování : Pro :  6     Proti : 0     Zdrželo se :  0     

bod č. 7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí – rozpočtové opatření č.3/2020 

bod č. 8. Zastupitelstvo obce bere na vědomí – dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 

                                                                            2020   

bod č. 9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dodatkem smlouvy č. 952218 o odvozu  

               odpadu ze dne 21. 12. 2006 firmou Marius Pedersen.  

bod č. 10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem rozpočtu Mikroregionu Podchlumí 

                 na rok 2021. 

 

Starosta obce : L. Malina                       ………..……………… 

 

Zapisovatelka : J. Pappová                     …………..…………….. 

 

Ověřovatelé : J. Berný                            ..………………………. 

 

                       M. Frydrych                    ………………………….. 

 

 

Vyvěšeno: 28. 12. 2020 

Sejmuto: 13. 1. 2021 


