Usnesení
ze zasedání ZO č. 21/2018 ze dne 23. 5. 2018
I. ZO bere na vědomí:
-

Plán rozpočtu obce na rok 2018
bod 4 - Rozpočtové opatření 02/2018 a 03/2018 –

-

bod 3 - veškeré účetní operace – návaznost příjmů a výdajů dle jednotlivých
položek dle z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
bod 3 - zajištění preventivní prohlídky hasicích přístrojů v budovách OÚ
včetně likvidace starých přístrojů a zabudování nových
bod 6 – zpráva o činnosti Výborů finančního a kontrolního za období květen
2018
bod 3 - MěÚ obor ŽP – upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesapředcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích
a) zpracovat a asanovat stromy a dříví napadené kůrovcem do 31. 3. 2018
b) kůrovcové stromy napadené v období měsíců dubna a května 2018
zpracovat do 30. 5. 2018
c) zpracovat a asanovat veškerou nahodilou těžbu, vývraty a zlomy ze zimního
období do 30. 5. 2018
Zveřejněno na úřední desce, včetně doručení přípisu všem majitelům lesa
bod 3 - MěÚ životní prostředí – upozornění na zákonnou povinnost vlastníka
lesa – předání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence – dle z. č.
226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
bod 3 - Účast velitele JPO a SDH p. Oldřicha Němce na odborném školení a
přípravy velitelů na školení dne 31. 3. 2018 na HZS ul. Jamská Žďár nad
Sázavou
bod 3 – 2. května 2018 byl organizován svoz nebezpečného odpadu, informace
byla podána občanům formou letáku a zveřejněním na úřední desce
bod 3 – zajištění všech oslav 28. 7. 2018 + kladení věnců životní výročí
vznik nové Cyklotrasy č. 4369 Žďár nad Sázavou – Nové Veselí – Rosička
inventarizační protokol č. 01/2018 k 30. 5. 2018, vyřazení majetku z evidence
zprávu z výroční členské schůze LD Polná
bod 3 – úhrada poplatků, vyúčtování spotřeby elektrické energie v prodejním
stánku – kiosku – za období od 1. 1. 2017 do 8. 1. 2018
bod 3 – úhrada těžby v obecním lese dle schválené evidence v požadavku
žádostí o zpracování nahodilé těžby za stanovených podmínek zastupitelstva
obce ze dne 18. 1. 2016
bod 3 - informace o zpracování nahodilé těžby v obecním lese dle pořadníku a
schválených podmínek, včetně celkového příjmu do pokladny obce
bod 3 – předložení návrhu studie stavby vodovodu Sázava – Česká Mez –
Rosička - Kopaniny

-

-

II. ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje:
-

bod 3 - podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci POVV pro rok 2018 na
opravu MK (viz. Zápis)
bod 6 - Účetní závěrka roku 2017

-

Zveřejnění schválené účetní závěrky v návaznosti na vyhlášku č. 220/2013,
které využili své právo dle §12 - podle § 4 odst. 8 písm. W - zákona o
účetnictví, §85 písm. B/ z. č. 128/2000Sb., o obcích, a dále podle § 5, 6, 11
indetifikace osob jmenovitě
Zveřejněno: 12. 2. 2018
Sejmuto: 28. 2. 2018
K těmto záležitostem nebyly vzneseny žádné ústní či písemné připomínky.
Bylo přijato usnesení s vyjádřením kladného souhlasu s celoročním
hospodařením
zastupitelstvo obce stanovilo, že pro volební období 2018 – 2022 bude volen
stejný počet členů zastupitelstva jako v minulém období tj. 5. Jelikož se
nemění počet členů ZO, nemusí se toto stanovisko zveřejňovat.
smlouvu o dílo – opravu části MK z dotace POVV Kraje Vysočina –
uzavřenou s firmou COLAS CZ, v celkovém nákladu 383 769,77 Kč
účetní závěrku Svazku obecních lesů Přibyslav
uzavřené dohody o provedení práce dle požadavků obce a zajištění potřeb obce
bod 3 – veškeré úkony týkající se ochrany osobních údajů prostřednictvím
Mgr. et. Bc. Luboš Kliment, advokát (viz. zápis)
bod 3 - směrnici 01/2018 o ochraně osobních údajů, včetně dodatků s účinností
24. 5. 2018
bod 3 –schválení studie stavby vodovodu Sázava – Česká Mez – Rosička Kopaniny

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

III. ZO ukládá:
-

bod 7 - průběžně provádět kontrolu plnění plánu rozpočtu obce, nadále
sledovat správnost a účelnost hospodaření obce s obecními prostředky,
majetkem obce a jeho ochranou.
Termín: průběžně celý rok
Odpovídá: funkcionáři obce

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

Starosta: ……………………………..

Místostarosta: …………………………..

