Příloha č. 2 zápisu ze zastupitelstva obce Zámrsk – Usnesení

Usnesení zastupitelstva obce Zámrsk ze dne 26.3.2012 (usnesení č. 10)
A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Hospodářský výsledek Mateřské školy za rok 2011 ve výši -3.646,25 Kč a pokrytí ztráty
v této výši z rezervního fondu
Hospodářský výsledek Základní školy za rok 2011 ve výši 6.811,31 Kč a převedení přebytku
v této výši do rezervního fondu
Hospodářský výsledek obce Zámrsk za rok 2011 ve výši 827.565,42 Kč (před zdaněním) a
převedení přebytku v této výši do rezervního fondu
Závěrečný účet obce za rok 2011 a zprávu z přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
s výsledkem – bez výhrad
Přebytkový rozpočet obce na rok 2012 s těmito příjmy a výdaji:
Příjmy ve výši:
7.819.000,- Kč
- z toho daňové příjmy:
6.355.100,- Kč
- běžné příjmy:
1.463.900,- Kč
Výdaje ve výši:
7.600.000,- Kč
- z toho běžné výdaje:
6.635.000,- Kč
- kapitálové výdaje:
965.000,- Kč
Přebytek rozpočtu ve výši 219.000,- Kč je rozpočtován na:
splátky přijatých úvěrů – financování celkem:
-219.000,- Kč
Uzavření smlouvy na dodávku elektrické energie v období od 1.4.2012 do 31.3.2013 s vítězem
výběrového řízení formou elektronické aukce s firmou Amper Market a.s.
Uzavření smlouvy na dodávku zemního plynu v období od 1.4.2012 do 31.3.2013 s vítězem
výběrového řízení formou elektronické aukce s firmou Pragoplyn a.s.
Uzavření smlouvy na dodávku vody na dobu neurčitou s firmou VaK Vysoké Mýto č.
11033/12.
Nevyužití a vzdání se předkupního práva obce u pozemků p.č. 731/1 ZE PK v KÚ Zámrsk a
p.č. 57/2 ZE PK v KÚ Janovičky, daného územním plánem obce dle § 101 Z. 183/2006 Sb.
Bezúplatný převod pozemků v majetku České republiky, ve správě Pozemkového fondu ČR,
číslo parcelní 231/81, 231/83, 231/85, 231/86, 231/87, 231/92 na obec Zámrsk
Poskytnutí katastrálního území Zámrsk a Janovičky u Zámrsku v územním obvodu obce
Zámrsk pro působnost Místní akční skupiny Nad Orlicí, o.p.s.
Pronájem dílu č. 9 pozemku p. č. 447/1 v Třešňovce dle záměru obce č. 2/2012 panu J. N.
z Nové Vsi
Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2012 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2012, kterou se stanoví podmínky pro ochranu veřejného
pořádku

B) Obecní zastupitelstvo ukládá:
1) Stavební komisi do 30. dubna připravit návrh na úpravu parkovacích míst před základní školou
a kontejnerových míst po obci
C) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
2) Strategický plán LEADER: LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ
3) Zprávu finančního výboru o čerpání rozpočtu za rok 2011
------------------------------------Pavel Matys, místostarosta
Vyvěšeno dne:

------------------------------------Zuzana Tvrzníková, starostka
Sejmuto dne:

