Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ondratice dne 25.3.2011.
Usnesení č. 1:
Ověřovatelé zápisu ze zasedání paní Jarmila Hurčíková a pan Miroslav Sedlák, zapisovatel
pan Miloš Zámečník - byli schváleni.
Usnesení č. 2:
Program jednání byl jednomyslně přijat a zasedání včetně zápisu se bude odvíjet podle něj.
Usnesení č. 3:
Plán veřejných zasedání zastupitelstva obce pro rok 2011 byl jednomyslně schválen.
Usnesení č. 4:
Rozpočet na rok 2011 a Rozpočtový výhled na r. 2012 až 2014 byl zastupitelstvem schválen.
Usnesení č. 5:

Smlouva o pronájmu části sportovního areálu nájemci MAS Na cestě k prosperitě na
horním hřišti za účelem rekonstrukce, byla schválena včetně poskytnutí půjčky pro MAS Na
cestě k prosperitě ve výši 38.000,- Kč, která bude vrácena na BÚ obce po kolaudaci a
profinancování dotací na výše uvedenou akci ze SZIF.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo schválilo úvěr ve výši 310.000,- Kč s dobou splatnosti 3 roky a za sjednaných
podmínek u KB Prostějov, na spolufinancování 1.etapy „Rekonstrukce sportovního areálu
v Ondraticích“ – akce dotované z evropských fondů.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřování pro starostu Ing. Ladislava Černého, v souladu s
ustanovením § 19, zákona č. 21/2006 Sb.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Ondratice jednomyslně schvaluje předložené Stanovy Dobrovolného
svazku obcí Předina.
Usnesení č. 9:
Provozní řád obecního sálu v Ondraticích byl jednomyslně schválen.
Usnesení č.10:
Zastupitelstvo schvaluje, aby pro provoz kiosku u požární nádrže v letním období platil
provozní řád stejný, jako pro provoz hostince na obecním.
Usnesení č.11:
Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení na provozovatele kiosku u obecní
požární nádrže v letním období pro rok 2011, které se uskuteční do 31.5.2011.
Usnesení č.12:
Provozní řád hostince na obecním byl jednomyslně schválen v předloženém znění.
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Usnesení č.13:
Zastupitelstvo schvaluje Zprávu o výsledku inventur za rok 2010 obce Ondratice a prodejny
potravin LUNA včetně návrhu inventarizační komise na vyřazení rozbitých DKP, současně
schvaluje Zprávu o hospodaření obce a prodejny potravin za rok 2010.
- Obec hospodařila s příjmy 3.197.861,47 Kč a výdaji 3.213.736,35 Kč.
Pokladní stav k 31.12.2010 byl 0,00 Kč (nulový).
- Celkové tržby prodejny potravin v roce 2010 byly 2.088.612,- Kč a náklady
2 051.732,- Kč. Prodejna ukončila rok se ziskem 36.880,- Kč, který bude převeden na
účet 932 – nerozdělený zisk minulých let a v roce 2011 bude použit na případné
opravy a pro potřeby zařízení v prodejně.

V Ondraticích dne :

25.3.2011

Podpisy:

Zapisovatel:

Ověřovatelé:

Zámečník Miloš – místostarosta

……………………
Jarmila Hurčíková

……………………

………………….
Sedlák Miroslav

…………………………………
Ing. Ladislav Černý - starosta
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