Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva

obce Ondratice dne 23.3.2012

Usnesení Č. 1:
Ověřovatelé zápisu ze zasedání paní Helena [ežková a p. Pavel Frys včetně zapisovatele
p. Miloše Zámečníka - byli schváleni.

Usnesení Č. 2:
Program jednání byl přítomnými zastupiteli
zápisu se bude odvíjet podle něj.

jednomyslně

přijat a pořad jednání včetně

Usnesení č.3:
Zastupitelstvo schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2011 obce Ondratice a prodejny
potravin LUNA včetně návrhu inventarizační komise na vyřazení rozbitých DKP a
navržených opatření vč. zodpovědnosti - tj.:
a)

Po prověření původu lesního pozemku p.č. 208/24 tento doplnit na inventarizačním
účtě
031.
b) Provést ocenění lesního pozemku p.č.208/24.
c) Provést zabezpečení plynového kotle ÚT v knihovně proti přístupu nepovolaných osob.

v souvislosti

s bodem opatření pis. b) přijímá - usnesení -

Usnesení Č. 4. ze dne 23. 3. 2012 k oceňování pozemků:
Hlasování: Zastupitelstvo obce s ohledem na vysoký náklad na pořízení znaleckých
posudků k ocenění pozemků zjištěných např. při digitalizaci a dalších pozemků
bezúplatně přijatých, schvaluje použití jako ceny reprodukční tuto evidenční cenu,
vycházející jako imaginární hodnota z celkové hodnoty pozemků obce a z celkové
rozlohy pozemků obce v m2.
Stanovuje evidenčnf cenu obecnfch pozemků: 5,- Kč/mč.

Tímto krokem je respektována

poslední platná vyhláška č. 3/2008 Sb. jak ocenit majetek.

Zastupitelstvo schvaluje použití této sazby i v případech bezúplatně nabytých pozemků,
když není v související dokumentaci k převodu majetku ocenění pozemků uvedeno
jinak a dále při zjištěných inventarizačních přebytcích.
U stanovení těchto sazeb je dodržen účetní princip opatrnosti.

Toto usnesení má

platnost na dobu neurčitou, musí se však změnit při významné změně sazeb dle
novelizace oceňovacích předpisů.
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Usnesení Č. 5:
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet včetně výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2011. Vedle přijatého usnesení k inventarizační zprávě
rozšiřuje usnesení o úkol pro starostu a místostarostu obce - dbát na včasné
oznámení záměrů a termínů zasedání zastupitelstva obce, v souladu se zákonem
128/2000 Sb. o obcích.

Usnesení Č. 6:
Zastupitelstvo

schválilo rozpočet na rok 2012.

Usnesení Č. 7:
Zastupitelstvo obce schvaluje převedení výsledků hospodaření obce
včetně prodejny potravin LUNA za rok 2011, z účtu 431- výsledek hospodaření ve
schval ovacím řízení, na účet 432 - nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let.

Usnesení Č. 8:
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o Plnění úkolů IPO Ondratice
v roce 2011 a pověřuje starostu a místo starostu obce zajistit spoluprací se
SDH Ondratice a jeho výborem naplnění navržených opatření vč. termínů splnění
v průběhu roku 2012.

Usnesení Č. 9:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012
Požární řád obce a pověřuje starostu jejím vyvěšením na úřední desce a vývěsce.
Tato vyhláška nabude účinnosti 15 dnů po vyvěšení.

Usnesení Č. 10.:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o vytvoření společného obvodu
spádové školy s Městysem Brodek u Prostějova, se sídlem Císařská 39, zřizovatelem
spádové školy pro společný školský obvod Brodek u Prostějova, Dobrochov, Hradčany Kobeřice, Ondratice a Želeč.

Usnesení Č. 11:
Zastupitelstvo
zastupitelstva

obce schválilo Programové
obce na rok 2012.

zpřesnění úkolů

Usnesení č.12.:
Zastupitelstvo provoz kiosku u požární nádrže v letní sezonu roku
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2012 se zabezpečením prostřednictvím
LUNAjednomyslně schválilo.

V Ondraticích dne:

obecního obchodu s potravinami

29. 3.2012

Podpisy:

Zapisovatel:

Miloš Zámečník

Ověřovatelé:

};,/-/
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J/()~
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Miloš Zámečník - místostarosta

Ing. Ladislav

Zápis průběhu jednání je k nahlédnutí na OÚOndratice, Ondratice 15.

Vyvěšeno:

Sejmuto:
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erný - starosta

