Zápis 36. zasedání zastupitelstva obce
ze dne 27. června 2013
Přítomni: Šikula, Petrželková, Marková, Musil, Ostrý, Sadílek, Marková
Omluveni: Mareček, Kalas, Prudký
Program:

Zahájení

1. Závěrečný účet obce za rok 2012
2. Schválení účetní závěrky PO MŠ Rozseč
3. Schválení účetní závěrky PO ZŠ Rozseč
4. Rozpočtové opatření č. 3
5. Žádost o pronájem pozemku
6. Nabídka firmy CODEXIS
7. Odkoupení pozemku – výstavba chodníku
8. Mapový geoportál
9. Oprava sociálního zařízení MŠ, ZŠ
10.Výstavba chodníku
11.Žádosti o dotace
Zasedání zahájil v 18:30 pan starosta, který přivítal přítomné a seznámil je s
programem.
ad1) Závěrečný účet obce za rok 2012
ZO projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2012. ZO uzavřelo
projednání závěrečného účtu obce za rok 2012 souhlasem s celoročním
hospodařením obce, a to bez výhrad.
ZO schvaluje účetní závěrku obce za účetní období 2012 sestavou ke dni
31. 12. 2012.
ZO schvaluje vypořádání HV z hlavní činnosti obce za rok 2012 takto:
zisk po zdanění ve výši Kč 949.704,19 převést na účet 432 – nerozdělený
zisk minulých let.
6 hlasů pro

0 hlasů proti

ad2) Schválení účetní závěrky PO MŠ Rozseč nad Kunštátem
ZO schvaluje závěrku PO MŠ Rozseč nad Kunštátem, IČ 70985081 za
rok 2012.
Dosažení HV (zisk) ve výši 10.680,19 rozděluje následujícím způsobem:
Kč 10.680,19 na pokrytí ztráty z předešlých let.
6 hlasů pro

0 hlasů proti

ad3) Schválení účetní závěrky PO ZŠ Rozseč nad Kunštátem
ZO schvaluje závěrku PO ZŠ Rozseč nad Kunštátem, IČ 70985073 za rok
2012.
Dosažený HV (ztráta) ve výši 42.080,07 rozděluje následujícím způsobem:
ztráta Kč 42.080,07 bude pokryta z rezervního fondu.
6 hlasů pro

0 hlasů proti

ad4) Rozpočtové opatření č. 3
Při projednávání tohoto bodu se dostavil p. Kalas.
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve výši 5.000,- Kč na straně příjmů i
výdajů.
7 hlasů pro

0 hlasů proti

ad5) Žádost o pronájem pozemku
ZO schválilo záměr pronájmu části pozemku p. č. 567/102, který sousedí s
pozemkem p. č. 567/96 o rozloze 435 m2.
7 hlasů pro

0 hlasů proti

ad6) Nabídka firmy CODEXIS
ZO zamítlo nabídku firmy CODEXIS na smlouvu o převodu práv.
7 hlasů pro

0 hlasů proti

ad7) Odkoupení pozemku – výstavba chodníku
ZO odsouhlasilo odkoupení pozemku p. č. 596/11 o výměře 26 m2, p. č.
596/12 o výměře 56m2, p. č. 597/3 o výměře 29 m2, p. č. 597/4 o výměře
60m2 za celkovou kupní cenu ve výši 10.260,- Kč na výstavbu chodníku.
7 hlasů pro

0 hlasů proti

ad8) Mapový geoportál
ZO projednalo nabídku Geodetické kanceláře.
Na příštím zastupitelstvu bude pozván obchodní zástupce, který objasní
další podrobnosti.
ad9) Oprava sociálního zařízení MŠ, ZŠ
Starosta obce seznámil ZO s přípravou oprav MŠ, ZŠ.

ad10) Výstavba chodníku
Starosta obce seznámil ZO s průběhem příprav na výstavbu chodníku v
obci.
ad11) Žádost o dotace
Starosta obce seznámil ZO s podáním žádosti o dotace MŠ, ZŠ.
Diskuze:

Usnesení: ZO projednalo všechny výše uvedené body. Body 1), 2), 3), 4), 5), 6),
7) schválilo.
zapsala: Petrželková

