OBEC HVĚZDONICE
---------------------------------------------------------------------------

Zápis a usnesení zasedání ZO ze dne 12.12.2012
Přítomni: pí Baňařová, Škodová, Kuželková
Valíková, p Cibulka, Polášek, Škoda
Omluveni: Hosté: Program:
1) určení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele zápisu
2) schválení , doplnění programu
3) kontrola předešlého zápisu
4) rozpočet na rok 2013
5) rozpočtový výhled na roky 2014 - 2015
6) rozpočtové opatření č.5
7) výplata mezd za prosinec 2012
8) žádost SDH Hvězdonice o dovybavení zásahové jednotky
9) zpráva kontrolního výboru
10) ceny vodného, stočného na rok 2013
11) plán inventur pro rok 2012
12) různé
1) zastupitelé obce určili jako ověřovatele zápisu p Škodu, Cibulku
jako zapisovatele p Poláška.
Hlasování: všichni pro
2) zastupitelé doplnili program o body:
7) výplata mezd za prosinec 2012
8) žádost SDH Hvězdonice o dovybavení zásahové jednotky
10) plán inventur pro rok 2012
Po té projednali a schválili navržený program
Hlasování: všichni pro

3) zastupitelé překontrolovali zápis z předešlého zasedání zastupitelstva.
Bez připomínek.
4) zastupitelé projednali a schválili rozpočet pro rok 2013.
Hlasování: 6
Zdržela se: p. Škodová
Usnesení : ZO schvaluje rozpočet pro rok 2013
5) zastupitelé projednali a schválili rozpočtový výhled na roky 2014 – 2015
Hlasování: všichni pro
Usnesení : ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2014 - 2015
6) zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č.5
V tomto opatření jde o dorovnání finančních prostředků na skutečnost
k 31.12.2012
Hlasování: všichni pro
Usnesení : ZO schvaluje rozpočtové opatření č.5
7) zastupitelé projednali a schválili výplatu mezd za prosinec 2012 z rozpočtu
roku 2013.
Hlasování – všichni pro
Usnesení : ZO schvaluje výplatu mezd za prosinec 2012 z rozpočtu
roku 2013.
8) p Škoda jako velitel zásahové jednotky SDH Hvězdonice požádal ZO o
proplacení 4 kusů zásahových obleků a 2 kusů nepromokavých obleků v celkové
hodnotě 15 400Kč,- , kterými se do vybaví zásahová jednotka.
ZO projednalo a schválilo proplacení těchto obleků.
hlasování – všichni pro
Usnesení : ZO schvaluje proplacení obleků v hodnotě 15. 400,- Kč
9) předseda kontrolního výboru p Polášek seznámil ZO s kontrolou, která
proběhla 28.11.2012.Věnovala se kontrole zápisů finanční komise a plnění
usnesení.
Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Usnesení : ZO bere na vědomí zprávu kontrolní komise

10) zastupitelé projednali a schválili ceny vodného a stočného na rok 2013
Ceny budou stejné jako v roce 2012 a to:
vodné – 40,-Kč vč. DPH – platné pro rok 2013
stočné – 45,-Kč vč. DPH – platné pro rok 2013
Dále projednali a schválili, že rozdíl mezi cenou kalkulovanou a skutečnou po
vyúčtování v případě ztráty bude uhrazen z rozpočtu obce.
Hlasování – všichni pro
Usnesení : ZO schvaluje
a) ceny vodného a stočného na rok 2013
b) rozdíl mezi cenou kalkulovanou a skutečnou po vyúčtování v případě
ztráty bude uhrazen z rozpočtu obce.
11) zastupitelé projednali a schválili plán inventur pro rok 2012
Hlasování – všichni pro
Usnesení : ZO schvaluje plán inventur pro rok 2012
12) pí starostka seznámila ZO s obsahem anonymního dopisu, který byl zaslán
na Ministerstvo vnitra. Na základě tohoto dopisu byla dne 12.12.2012
provedena hloubková kontrola Ministerstva vnitra k výkonu samostatné
působnosti obce, vyplývající ze zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů. Protokol o výsledku kontroly bude znám a projednán na
příštím ZO.
Dále se diskutovalo o akci rozsvícení vánočního stromu a následném společném
shlédnutí televizní inscenace Vánoční hvězda v místním hostinci.

Alexandra Baňařová
starostka obce

Zapsal : Vlastimil Polášek, 19.12.2012
Ověřili: Jan Škoda
František Cibulka

Vyvěšeno na el. desce obce: 19.12.2012 – 19.01.2013

