Příloha č. 2 zápisu ze zastupitelstva obce Zámrsk – Usnesení

Usnesení zastupitelstva obce Zámrsk ze dne 28.3.2011 (usnesení č. 4)
A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)
10)

Hospodářský výsledek Základní školy za rok 2010 ve výši -3.640;45 Kč a pokrytí ztráty
v této výši z rezervního fondu
Hospodářský výsledek Mateřské školy za rok 2010 ve výši 134;- Kč a převedení
přebytku v této výši do rezervního fondu
Hospodářský výsledek obce Zámrsk za rok 2010 ve výši 1.556.182;52 Kč a převedení
přebytku v této výši do rezervního fondu
Závěrečný účet obce za rok 2010 a zprávu z přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
s výsledkem – bez výhrad
Přebytkový rozpočet obce na rok 2011 s těmito příjmy a výdaji:
Příjmy ve výši:
8.032.200,- Kč
- z toho daňové příjmy:
6.542.000,- Kč
- běžné příjmy:
1.285.000,- Kč
Výdaje ve výši:
7.821.200,- Kč
- z toho běžné výdaje:
7.316.200,- Kč
- kapitálové výdaje:
505.000,- Kč
Přebytek rozpočtu ve výši 211.000,- Kč je rozpočtován na:
splátky přijatých úvěrů - financování
celkem:
-211.000,- Kč
Uzavření smluv o bezúplatném převodu pozemků ostatní plocha, silnice p.č. 878/4 v k.ú.
Zámrsk a ostatní plocha, komunikace p.č.27/8 v k.ú. Janovičky u Zámrsku, z majetku
České republiky a správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
majetku obce Zámrsk
Uzavření darovací smlouvy, kterou bude převeden pozemek hřbitova p.č. 242 v k.ú.
Zámrsk z majetku Římskokatolické farnosti Zámrsk do majetku obce Zámrsk
Předběžné podání žádosti o sponzorský dar firmě Iveco Česká republika – jedná se o
přenechání stavební buňky pro volnočasové aktivity občanů
Nevyplacení odměny za výjezd členům výjezdové jednotky SDH v případě, že člen
nebude mít v době výjezdu platnou zdravotní prohlídku
Hledání možností řešení s právníkem obce a Policií ČR situace ohledně volně
pobíhajících a agresivních psů Josefa Horáčka

B) Obecní zastupitelstvo ukládá:
1)

Radě obce – řešit petici – žádost o zrušení půjčovny na sídlišti Na Skalce.

C) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1)

Informace starostky o stavu žádosti o dotační příspěvek na kanalizaci a o uzavření smluv
na dodávku energií s novými dodavateli

2)

Připomínky občanů k podané petici proti půjčovně Filipi manželů Kalousových.

------------------------------------Pavel Matys
místostarosta

------------------------------------Zuzana Tvrzníková
starostka

