Obecní úřad Dlouhoňovice
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoňovice č. 6/2012
ze dne 11. 12. 2012

Zastupitelstvo obce
1. Bere na vědomí informace
1.1. starosty, místostarosty a předsedů výborů a komisí, viz zápis
2. Schvaluje
2.1. splátkový kalendář pro splácení dluhu pana V. J. Začátek splácení leden 2013. Výše
splátek: na období leden až červen 2013 -1000,- Kč měsíčně. Od července 2013 dojde
k navýšení, které bude domluveno s jeho budoucím zaměstnavatelem.
2.2. firmu Rakos s.r.o. jako zhotovitele nových webových stránek obce
2.3. smlouvu na prodej bytu 3/130, ul. Sídlištní manželům Silberovým
2.4. obecně závaznou vyhlášku 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
2.5. bezúplatný převod pozemku 727/2 z vlastnictví Pardubického kraje na Obec
Dlouhoňovice. Jedná se o chodník pod firmou Bühler na katastru obce Dlouhoňovice.
2.6. úpravy rozpočtu na rok 2012 - přesuny mezi položkami a paragrafy
2.7. příspěvek Gymnáziu Žamberk ve výši 30.000,-Kč
2.8. příspěvek Správě sportovišť Dlouhoňovice, s.r.o. ve výši 40.000,-Kč, na částečnou
úhradu provozu objektu Rolba ve prospěch obce
2.9. finanční dary členům zastupitelstva obce ve výši 50 % měsíční odměny. Částku
zaokrouhlit na celé koruny nahoru.
2.10.
revokaci usnesení č. 4/2012 ze dne 26. 6. 2012, viz příloha
2.11.
hospodářský výsledek MŠ Dlouhoňovice, ztrátu 26 164,74 Kč a její částečnou
úhradu z rezervního fondu
2.12.
zvýšení finančního příspěvku na provoz Mateřské školy Dlouhoňovice o
3 000,- Kč s účelem krytí části ztráty z roku 2011
2.13.
rozpočet na rok 2013
2.14.
provedení inventur k 31. 12. 2012, jmenování předsedy inventarizační komise
K. Biedlové
3. Ukládá
3.1. hospodářce realizovat činnosti spojené s body 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.12.
3.2. místostarostovi realizovat činnosti spojené s body 2.1., 2.3.
3.3. starostovi uzavřít smlouvy pro akce 2.2., 2.4. a 2.7.

Schůze byla ukončena v Dlouhoňovicích dne 11. 12. 2012 v 19:30 hod
Zapsal: D. Silber
Ověřil: J. Vych, J. Chárová
Vyvěšeno:

Sejmuto:

