Příloha č. 2 zápisu ze zastupitelstva obce Zámrsk – Usnesení

Usnesení zastupitelstva obce Zámrsk ze dne 25.3.2013 (usnesení č. 14)
A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1)

Hospodářský výsledek Mateřské školy Zámrsk za rok 2012 ve výši 4.297,96 Kč
a převedení přebytku v této výši do rezervního fondu MŠ

2)

Hospodářský výsledek Základní školy Zámrsk za rok 2012 ve výši
a převedení přebytku v této výši do rezervního fondu ZŠ

3)

Hospodaření obce Zámrsk za rok 2012 a účetní závěrku za rok 2012

4)

Závěrečný účet obce za rok 2012 a zprávu z přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
s výsledkem – bez výhrad
Přebytkový rozpočet obce na rok 2013 s těmito příjmy a výdaji:
Příjmy ve výši:
9.228.900,- Kč
- z toho daňové příjmy:
7.769.000,- Kč
- běžné příjmy:
1.300.000,- Kč
- přijaté dotace:
159.900,- Kč
Výdaje ve výši:
8.624.900,- Kč
- z toho běžné výdaje:
8.574.900,- Kč
- kapitálové výdaje:
50.000,- Kč
Přebytek rozpočtu ve výši 604.000,- Kč je rozpočtován na:
splátky přijatých úvěrů – financování celkem:
-604.000,- Kč

5)

5.369,65 Kč

6)

Uzavření Dodatku č. 1 s firmou Amper Market a.s. na dodávku elektrické energie
v období od 1.4.2013 do 1.7.2013

7)

Uzavření smlouvy s firmou Pragoplyn a.s. na dodávku zemního plynu v období
od 1.4.2013 do 1.7.2013

8)

Pronájem a budoucí prodej budovy č.p. 161 na stavební parcele č. 304, stavební parcelu
č. 304 a parcelu p.č. 231/48 dle záměru obce č. 1/2013 panu Ing. J. S. a paní Mgr. M. Z.

9)

Uzavření nájemní smlouvy s pány P.M. a T.N. na část pozemku p.č. 575/3 dle záměru
obce č. 2/2013 za 500,- Kč ročně

10) Dohodu o změně nájemní smlouvy na pronájem pozemků p.č. 546/12 a 546/34 panem
J.Š. obci Zámrsk – pronajímatelem se stává paní E.Š., nájem se zvyšuje z 2.500,- Kč na
3.500,- Kč ročně, se zpětnou platností účinnosti změny od 1.1.2013
11) Dohodu o změně nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 231/105 manželům L.J.
a D.J. – nájem se z důvodu změny využití pozemku snižuje z 969,- Kč na 104,- Kč
ročně, se zpětnou platností účinnosti změny od 1.1.2013
B) Obecní zastupitelstvo pověřuje:
1)

Starostku obce podpisem smlouvy s firmou Pavel Haupt – FO, Kunčice 274, Letohrad
na realizaci akce „Regenerace historických stromořadí a zámeckého parku v Zámrsku“ ,
a to po uplynutí lhůty pro podání námitek

2)

Stavební komisi projednáním a navržením nejvhodnější úpravy vzhledu Obecní
prodejny, dále posouzením nutnosti a formy provedení výměny krytiny střechy MŠ,
projednáním možností oprav komunikace před řadovkami včetně nutných oprav
kanalizace

3)

Místostarostu obce zjištěním referencí nutných pro posouzení možnosti nového
internetového připojení od firmy PUHY.NET

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

1/2

Příloha č. 2 zápisu ze zastupitelstva obce Zámrsk – Usnesení

4)

Starostku obce v součinnosti se Základní školou a případně Mateřskou školou učinit
nezbytná opatření pro zamezení znečišťování zámeckého parku psy (adresný dopis
majitelům psů).

C) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1)

Výsledek výběrového řízení na dodávku akce „Regenerace historických stromořadí
a zámeckého parku v Zámrsku“

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

Vyvěšeno dne:

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

Sejmuto dne:
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