Usnesení
ze zasedání ZO č. 17/2012 ze dne 11. 4. 2012
I.

ZO bere na vědomí:
-

veškeré účetní operace, včetně celého hospodaření obce
zprávu o zajištění plnění plánu rozpočtu pro rok 2012
průběžné plnění z.č. 309/1999 Sb.dle § 13 a z.č. 129/2000 Sb. dle § 8 odst. 7
vypořádání hospodářských výsledků družstva LD Polná za rok 2011 a zpráva o
hospodaření LD Polná za r. 2011
přípis Ministerstva ŽP – o posuzování vlivů na ŽP – ke koncepci „Strategie Kraje
Vysočina 2020“ – zveřejněno na úřední desce OÚ
zveřejnění – Informace FiÚ – předpisový seznam na daň z nemovitostí v r. 2012,
splatnost daně včetně zasílání složenek
schválený již rozpis podrobného rozpočtu obce na rok 2012, který byl schválen na
zasedání ZO č. 16 dne 7.3.2012
kladné hodnocení aktivní činnosti občanů při jarním úklidu po zimním období a
příprava výzdoby na oslavu jarních svátků
novelizaci vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, a vyhlášku č. 96/2012
Sb., s účinností od 1.4.2012
schválenou dotaci POOV Vysočiny pro rok 2012 – neinvestiční – nákup hasičské
techniky a oprava hasičské zbrojnice
ZO bere na vědomí SMLOUVU O PŘISTOUPENÍ – MAS Českomoravské
pomezí o. p. s. Husovo náměstí 39,588 13

ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje:

II.

-

plánované nejdůležitější úkoly v plánu rozpočtu pro r. 2012
veškeré účetní operace – návaznost příjmů a výdajů dle jednotlivých položek dle
z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
opis schváleného upraveného rozpočtu obce dle ustanovení § 84 odst.2 písm.b)
zákona o obcích
- rozpočtové opatření č. 02/2012 (viz. Příloha)
- udělení souhlasu k vybudování oplocení pozemku na p.č. 48/25 navazující na
st.p.č. 19, v k.ú. Rosička na základech geometr. Plánku
- nadále věnovat pozornost zdravotnímu stavu stromů v k.ú. obce dle obč. zákoníku
č. 40/1964 Sb., a zákona o ochraně přírody č. 114/1992 Sb.
- Přípravné práce na zahájení oslavy jarních svátků (Velikonoc)
- Veškeré přípravné práce na akci pálení čarodějnic dne 30.4.2012, včetně
postavení máje na p.č. 48/2 u stodoly Sobotkových
- ZO obce schvaluje uzavřít „Smlouvu
- ZO obce deleguje ing. Miroslava Sobotku jako zástupce obce v MAS
Českomoravské pomezí VSO v nepřítomnosti starosty podle této schválené a
vydané plné moci, která platí až do odvolání
- ZO obce schvaluje SMLOUVU o uzavření VOLNÉHO SDRUŽENÍ OBCÍ
,,Českomoravské pomezí – západ“

III.

ZO ukládá:
-

-

-

Zavést do pozemků LV1 – p. č. 62/5 o výměře 400 m2 a p. č. 62/4 o výměře
100 m2 – orná – v celkové hodnotě 15000,-Kč do majetku
uhradit dohodu o provedení práce za distribuci webových stránek za měsíc
03/2012
podat zprávu o době zveřejnění přípisu Ministerstva ŽP o zahájení zjišťovacího
řízení ke koncepci „Strategie kraje Vysočina 2020“
v termínu ……. do 20.4.2012
ukládá členům ZO předat zpracovaný dotazník rodáků pro plánovanou akci v roce
2014
v termínu …….. do 20.12.2012
funkcionářům obce zúčastnit se jednání MAS Českomoravské pomezí – VSO
Západ v obci Okrouhlička, Šejdorfský mlýn
termín…………12.4.2012 v 16:00

Starosta………………………………

Místostarosta……………………………….

