Usnesení
z 14. jednání zastupitelstva obce Ohaveč
ze dne 19.11.2012 od 18,00 hodin na OÚ v Ohavči
Zastupitelstvo obce Ohaveč

I.

Schválilo:

1.

Program pro 14. zasedání zastupitelstva s doplněním bodu Stížnost manželů Hanušových,
vypuštěním bodu Rozpočtové opatření a doplněním bodu odměňování zastupitelů.

2.

Ověřovatele zápisu Ivu Karešovou a Ing. Pavla Crhu a zapisovatelkou starostku obce.

3.

Návrh schodkového rozpočtu na rok 2013 s příjmy ve výši 718.600,- Kč a výdaji ve výši
2.121.840,- Kč s krytím tohoto schodku zůstatkem hospodaření z předchozích a letošního roku ve
výši 900.000,- Kč a s případnou dotací nebo půjčkou ve výši 503.240,- Kč.

4.

Rozpočtový výhled vyrovnaný na roky 2014-2015 dle přílohy.

5.

Plán inventur za rok 2012 s inventarizační komisí ve složení předseda Ing. Jiří Hanuš, členové Iva
Karešová a Ing. Pavel Crha, včetně termínu proškolení inventarizační komise dne 28.12.2012
před jednáním zastupitelstva.

6.

Vyhlášku č. 1/2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2006 ve znění
vyhlášky č. 2/2006 a č. 3/2008 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu – cena pro rok 2013.

7.

Zřízení spořícího účtu u Komerční banky a.s. s počátečním vkladem 800.000,- Kč.

8.

Zapojení se do projektu cyklostezek Jičínsko realizovaného Městským úřadem v Jičíně se
závazkem podílet se dle finančních možností obce na financování projektových prací a případně
v budoucnu i vlastních stavebních prací.

9.

Umístění poštovních schránek České pošty s.p. pro domy čp. 36 a čp. 37, na p.p.č. 250/1 v k.ú.
Ohaveč.

10. Nepeněžní dar Mateřské škole Valdice ve výši 5.000,- Kč formou zaplacení výukových pomůcek
a začlenění tohoto daru do rozpočtu roku 2013.
11. Měsíční odměnu neuvolněné starostce Ing. Monice Stránské ve výši 8.300,- Kč s platností od
1.1.2013.

II.
1.

Bere na vědomí - projednalo:
Stížnost manželů Hanušových na jednání paní Bodlákové ve věci pálení nevhodného materiálu a
pověřuje starostku svoláním jednání za účasti manželů Hanušových, paní Bodlákové, starostky a
minimálně jednoho dalšího člena zastupitelstva v této věci.
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2.

Zprávu finančního výboru.

3.

Zprávu kontrolního výboru.

……………………………
Ing. Monika Stránská, starostka

……………………………
Zdeněk Stránský, místostarosta
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