Zápis OZ 7.3.2013

Zápis ze zasedání OZ v Bušanovicích, konaného dne 7. 3. 2013

Přítomní: 6 členů OZ

Omluven: p. Peřinka, p. Krýcha, p. Veselka

Hosté: p. Boška - OLH

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Program:

1) Zahájení, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu

2) Závěrka roku 2012 – rozvaha, výkaz zisku a ztrát

- příloha

- hodnotící zpráva pro závěrečný účet

3) Zpráva odborného správce lesů – p. M. Boška

4) Různé – rozpočtové opatření č. 1 (rezerva na živelné pohromy)

- Rok Jakuba Bursy

- zřízení účtu u ČNB

k bodu 1)

p. starostka zahájila zasedání, přivítala přítomné

návrhová komise: p. Bartůňková, p. Beránek

ověřovatelé zápisu: p. Zimmermann, p. Pikl

k bodu 2)

- p. starostka seznámila přítomné zastupitele se závěrkou roku 2012, rozvahou,
výkazem zisku a ztrát, přílohou

k bodu 3)

- p. Boška (OLH) podal zprávu o správě lesů na rok 2013 (dotace, těžba dřeva,
zalesňování, ožínání, chemická ochrana, oplocování)

k bodu 4)

- rozpočtové opatření č. 1 – rezerva na živelné pohromy: paragraf 5512, položka 5909
suma +10.000,-Kč, dále paragraf 3745, položka 5169 suma -10.000,-Kč

- zřízení běžného účtu u ČNB uzavřít smlouvu podle §708 a násl. Ustanovení zákona
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s nybytím účinnosti
zákona č. 501/2012 Sb.,kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech – p. starostka podala informace

- Rok Jakuba Bursy: Starostka seznámila zastupitele s plánem jednotlivých akcí
pořádaných k připomenutí dvousetletého výročí narození rodáka z Dolních

Nakvasovic. Zednický mistr a tvůrce selského baroka, v jehož odkazu je mnoho
krásných staveb v okolí Volyně a Vlachova Březí. Cílem projektu „Rok Jakuba
Bursy“ je připomenutí lidového umění 19. století a jiho tradic v našem kraji. Hlavní
oslava proběhne v Dolních Nakvasovicích v sobotu 20.7.2013.

OZ na svém zasedání:

Bere na vědomí:

- zprávu OLH

Schvaluje:

- závěrku roku 2012

- rozpočtové opatření č. 1

- zřízení účtu u ČNB

•

vyloučení zasílání výnosů daní a podílů na nich, v souladu s ustanovením

§3písm. h) bod 11 Rozpočtových pravidel, vyloučit písemným oznámením
Ministerstvu financí a správci daně převodem výnosů daní a nebo podílu na
nich prostřednictvím účtů u ČNB. Tímto tyto příjmy nebudou primárně
směrovány na účet u ČNB, ale přímo na účet u KB.

•

Ukládá:

- p. Zídková – upozornit majitele pozemků při cestě v Horních Nakvasovicích
směrem k vrtům o vyřezání dřevin okolo cest

Usnesení bylo schváleno 6 hlasy členů OZ, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo
nebyl proti návrhu na usnesení.

Zapsala: Bošková Hana

Ověřovatelé zápisu: p. Zimmermann, p. Pikl

