Unesení
ze zasedání ZO č. 9/2016 ze dne 3. 2. 2016

I. ZO bere na vědomí:
-

-

-

veškeré účetní operace včetně celého hospodaření obce
zprávu o zajištění plánu rozpočtu pro rok 2016
inventarizační zpráva včetně všech příloh majetků, závazků, pohledávek, karet odpisů
a věcná břemena a jiné k 31.12.2015
inventarizační protokol č. 01/15
zpracovanou inventarizační zprávu
finanční vypořádání dotací, závazků a jiných fin. úkonů v návaznosti vyrovnání se se
státním rozpočtem za rok 2015
dne 3. února proběhl výběr místních poplatků od občanů pro rok 2016 s tímto
výsledkem:
1200,-Kč
1341 poplatek ze psů……. uhrazeno
1340 poplatek za PDO ….. uhrazeno
15000,-Kč
K dnešnímu dni zbývá uhrazení poplatků pouze z jedné nemovitosti.
zaevidované žádosti na odkup či zpracování palivového dřeva v obecním lese dle
evidence žádostí a nahodilé těžby. Evidence bude 1x předána hajnému, který bude
postupně vykrývat žádosti ve stejném množství.
plán akcí pro rok 2016:
a) oprava MK p. č. 489/1 okolí RD č.p. 4 a č. p. 5 a dále před
požární nádrži až k hlavní silnici p. č. 489/1 – postřik penetrací
b) oprava a postřik penetrací na parkovišti naproti kapličce
c) osázení pozemku p. č. 23 ve středu obce
d) jiné drobné opravy, které se vyskytnou v průběhu roku 2016
e) zajišťování a organizování brigád dle potřeby obce

II. ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje:
-

veškeré účetní operace – návaznost příjmů a výdajů dle jednotlivých položek dle z.č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
rozpočtové opatření č. 01/2016
spolupráci obou Výborů Finančního Kontrolního s obcí i aktivně se zapojující činnosti
obecního zastupitelstva
dle zveřejněné nabídky občanům o možnosti zaevidování do pořadníku na případný
odkup dřeva z obecního lesa v případě nahodilé těžby pro rok 2016. Nabídka byla
dodána do domácností včetně zveřejnění na úřední desce OÚ. Pro zaevidování do
pořadníků pro rok 2016 byl stanoven dnešní termín 3. 2. 2016 od 17:00 do 18:00
hodin a pro rok 2017 a další rok to bude realizováno vždy při vybírání poplatků od
občanů a tento termín si musí občané sami hlídat – nebudou ze strany obce
upozorňováni.

-

-

-

-

zajištění jarního úklidu před svátky jara, které se konají 27. – 28. 3.2016. Brigáda se
bude konat dne 18. 3. 2016 od 17:00 u OÚ. Nářadí je potřeba si vzít sebou. Dále
případné ozdobení obce velikonočními vajíčky. Termíny akcí jsou závislé na počasí.
dne 22. 4. v 16:00 hodin bude organizována brigáda – vyřezání křovin podél MK p. č.
507 z obce Rosička směrem na Nížkov. Sraz je u OÚ. Vykácený materiál bude použit
na „pálení čarodějnic“.
dne 3. 2. probíhal výběr místních poplatků pro rok 2016 s tímto výsledkem:
K dnešnímu dni občané uhradili téměř všechny poplatky. Zbývá uhradit povinné
poplatky z jedné domácnosti.
dne 30. 4. se pořádá „pálení čarodějnic“ SDH
inventarizační zprávu za rok 2015 zpracovanou k 31. 1. 2016, která proběhla ve dnech
28. – 31. 12. 2015, nebylo shledáno žádných rozdílů, nedostatků či jiných závad
nadále zajišťovat aktivní činnost aktivu SPOZ při OÚ
podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci POVV pro rok 2016 na opravu MK (viz.
Zápis)
spolupráci s výborem Kontrolním a Finančním
zajištění protivní prohlídky hasících přístrojů v budovách OÚ včetně likvidace starých
přístrojů a zabudování nových

Výsledek hlasování jednotlivých bodů:
4 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů zdržel se

III. ZO ukládá:
-

zpracovat závěrečné úkony inventarizace včetně odpisu dlouhodobého majetku i
veškerého účetnictví k 31. 12. 2015 za spolupráce s pracovnicí MID, paní Kadlecovou
Termín: 31. 1. 2016

-

odeslat zprávu o výsledku finančních kontrol za r. 2015 podle z. č. 320/2001 Sb.
Termín: 15. 1. 2016

-

zpracovat závěrečné úkony inventarizace včetně veškerého účetnictví k 31. 12. 2015
za spolupráce s pracovnicí MID p. Kadlecovou
Termín: 15. 01. 2016 - splněno

-

zpracovat dotazník EKO-KOM za r. 2015 za spolupráci s firmou ODAS
Termín: 31. 1. 2016 - splněno

-

odeslat zprávu o cenových kontrolách za rok 2015 podle vyhlášky z. č. 416/2004 Sb.
Termín: do 4. 2. 2016

-

-

-

návrh dřevin a rozvrh výsadby předloží členové ZO na obecní úřad ve stanoveném
termínu do 28. 2. 2016 a v návaznosti bude sjednáno jednání na 16.3.2016 v 18.00
hodin na OÚ včetně dořešení akce kácení máje a použití stromu na májku.
v měsíci březnu, dubnu 2016 bude svoláno ZO s pronájemcem p. Strakou č.p. 9 na
stanovení podmínek o provozování stánku, k jakému účelu má pronájem sloužit a za
jakých podmínek, na kterých se musí ke spokojenosti dohodnout obě strany.
Při opravě MK v dolní části obce v měsíci červnu bude řešena připomínka p. Straky
s mistrem fi COLAS na místě samém před č.p. 9

Výsledek hlasování jednotlivých bodů:
4 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů zdržel se

Starosta: ……………………………..

Místostarosta: …………………………..

