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Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Bludov, 

konaného dne 29. 11. 2014, od 19.00 hodin. 

 

 
Zasedání Zastupitelstva obce Bludov, bylo zahájeno v 19.00 hodin místostarostou Jiřím 

Procházkou ml., Přítomni: Jiří Procházka ml., Josef Kutil, Jiří Procházka st., Jiří Veselý 

 

 

Místostarosta konstatoval, že mimořádné zasedání bylo svoláno z důvodu tragického úmrtí 

starosty obce Bludov.  Informace o konání mimořádného zasedání dle ust. § 93 odst. 1 Zoo 

byla vyvěšena na elektronické úřední desce Obecního úřadu Bludov v souladu se zákonem. 

Dále konstatoval, že jsou přítomni 4 členové ZO. 

 

 

Program zasedání 

Místostarosta seznámil přítomné s programem zastupitelstva  

 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2. Návrh na vypsání nových voleb do ZO 

3. Rozpočtové provizorium 

4. Průběžná inventarizace majetku 

5. Rozpočtové opatření 

 

 

1: Určení ověřovatelé zápisu: 
Místostarosta navrhl určit ověřovateli zápisu p. Kutil Josef a Procházka Jiří st.. Zapisovatelem 

Hana Poláková. K návrhu nebyly vzneseny protinávrhy 

 

 

2: Návrh na vypsání nových voleb do ZO 
Podání návrhu na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Bludov z důvodu poklesu 

členů zastupitelstva pod hranici 5, dle § 58 odst. 1 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb. O volbách 

do zastupitelstev obcí. Návrh bude zaslán Ministerstvu vnitra České republiky 

prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje, kterému se zašle návrh s potřebnými 

přílohami datovou schránkou. Odeslání zajistí pí. Procházková. 

  

 

3: Rozpočtové provizorium        
Rozpočet Obce Bludov nebude schválen do 31. 12. 2014, proto se financování obce bude řídit 

podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění 

rozpočtovým provizoriem. 

Obec Bludov takto hospodařit do schválení rozpočtu 2015.        

        

 

4: Průběžná inventarizace majetku 

Změna na pozici účetní obce Bludov od ledna 2015. Místostarosta stanovil plán průběžné 

inventarizace majetku a závazků k 30. 11. 2014. Inventarizaci provede p. Kafka. Termín 

předání inventury stanoven na 25. 12. 2014. Členové zastupitelstva souhlasí. 
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5: Rozpočtové opatření č. 2 

Zastupitelstvo obce dává souhlas s rozpočtovým opatřením č. 2. Jedná se o úpravu rozpočtu 

na skutečnost. 

 

 

 

 

Příští pracovní porada ZO Bludov se uskuteční dne 16. 12. 2014 v 19.00 hodin. 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Jiří procházka ml. 

Místostarosta obce 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

……………………………………….                                        ………………………………..       

           Jiří Procházka st.                                                                               Josef Kutil 

          Ověřovatel zápisu                                                                          Ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

 

……………………………………. 

Hana Poláková 

Zapisovatelka 

 

 

 

 

 

 


