Obec Jablůnka

USNESENÍ
ze 8. zasedání Zastupitelstva Obce Jablůnka, konaného dne 25.3.2015.
ZASTUPITELSTVO OBCE
78/08

stanovuje
v souladu s § 102 odst.2 písm. a) zákona č.128/2000Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
1. Do výše 100 000,-Kč u jednotlivých závazných ukazovatelů, tak aby tyto
změny nezvyšovaly celkový rozpočet výdajů .
2. RO ve vyšších částkách může starosta provádět samostatně jen v těchto
případech:
a) rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných
rozpočtů, tj.
dotací , v příjmech i výdajích ve stejné výši.
b) zapojení výdajů pro zajištění chodu obce v případech havárií, živelných
pohrom, stavu nouze, k provedení úhrad, které jsou vázány penalizací a dopady
penalizace mohou být horší než rizika z neoprávněné úhrady.
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů ( i FÚ, zdravotních
pojišťoven, ČSSP), v případech vyšších výdajů, nezávislých na vůli obce (
vyúčtování spotřeby energií , vody, převodů DPH za hlavní činnost mezi účty
hospodářské a hlavní činnosti obce ).
d) RO z důvodu technických změn, jako změna rozpočtové skladby a proúčtování
daně z příjmů právnických osob.
d) Starosta bude informovat o provedeném rozpočtovém opatření na nejbližším
zastupitelstvu a finanční komisi bude informovat ihned po uskutečnění
rozpočtového opatření.
Usnesení platí zpětně od 1.1. 2015 do konce volebního období.
T: 20.4.2015
Zodp.: E.Matoušková

79/08

schvaluje
v souladu s § 17 odst.1 zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím
sazebník úhrad za poskytování informací.
T: 20.4.2015
Zodp.: E.Matoušková

80/08

schvaluje
rozpočtovou změnu č.2 a rozpočtovou změnu č.1.
T: 20.4.2015
Zodp.: E.Matoušková

81/08

schvaluje
a) roční účetní závěrku MŠ Jablůnka za rok 2014
b) rozdělení kladného hospodářského výsledku v částce 111 764,75Kč takto :
do fondu rezervního 78 764,75Kč
do fondu odměn
33 000,-Kč.

82/08

schvaluje
a) roční účetní závěrku ZŠ Jablůnka za rok 2014
b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v částce 30 730,20Kč takto :
do fondu rezervního 26 730,20Kč
do fondu odměn 4 000,-Kč
c) převod částky 26 000,-Kč z fondu rezervního do fondu reprodukce majetku.

83/08

schvaluje
montáž zrcadla naproti domu Jablůnka čp.88 z důvodu větší bezpečnosti.

84/08

schvaluje
žádost MDDr. Terezy Pálešové, Jablůnka 431 o ukončení pronájmu nebytových
prostor a to ke dni 28.2.2015.
T: 20.4.2015
Zodp.: E.Krátký

85/08

bere na vědomí
vyhlášku na regulaci konzumu alkoholu na veřejných prostranstvích .

86/08

bere na vědomí
vyhlášku na zákaz podomního prodeje.

87/08

schvaluje
a) převzetí bezúplatného daru pozemku p.č. 789/16, 789/29, 789/31, 1041/10 a
1835 vše v k.ú. Jablůnka LV 734 do majetku obce Jablůnka od Jiřího Anděla, Olgy
Havrlantové, Danušky Kožíkové, Vlasty Vičánkové.
b) převzetí bezúplatného daru pozemku p.č. 1329 a 1358 vše v k.ú Jablůnka na LV
1361 do majetku obce Jablůnka od pana Jiřího Anděla, paní Danuše Kožíkové,
Olgy Havrlantové a Vlasty Vičánkové.
pověřuje
pana Emila Krátkého zajištěním sepsáním smlouvy.
T: 20.4.2015
Zodp.: E.Krátký

88/08

schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3000,-Kč základní kynologické organizaci
č.50, Ratiboř
T: 20.4.2015
Zodp.: D.Hubníková

89/08

schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1000,-Kč organizaci ELIM Vsetín, Horní
Jasenka 119.
T: 20.4.2015
Zodp.: D.Hubníková

90/08

deleguje
jako zástupce obce Jablůnka na Valnou hromadu VaK Vsetín pana Čeňka
Hajného a náhradníka Zdeňka Mrlinu.
T: 20.4.2015
Zodp.: M.Koňaříková

91/08

schvaluje
„Dodatek č.2“ ke smlouvě o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní
obslužnosti mezi Obcí Jablůnka a Zlínským krajem, tř. Tomáš Bati 21, Zlín.
T: 20.4.2015
Zodp.: M.Koňaříková

92/08

bere na vědomí
žádost Petra Galdy, Jablůnka o odkoupení části obecního pozemku p.č.2159/1,
k.ú.Jablůnka -cca 60m2 a
pověřuje
stavební komisi prověřením žádosti na místě samotném a podáním zprávy
v příštím zastupitelstvu
T: 20.4.2015
Zodp.: E.Krátký, J.Kovář,P.Brinček,V.Rachůnek

93/08

schvaluje
žádost ing.Jany Kovářové o výměnu pozemků p.č.1492 za p.č.1170 a p.č.1757/15
– pozemek ve vlastnictví obce Jablůnka a
pověřuje
pana Emila Krátkého zajištěním sepsáním smlouvy.
T: 20.4.2015
Zodp.: E.Krátký

94/08

schvaluje
a) pracovní skupinu k vytvoření „Plánu rozvoje obce“ ve složení : Zdeněk Mrlina,
Věra Martinková, Hana Zálešáková, Petr Brinček, Luděk Drlík, Martin Tomešek.
b) harmonogram tvorby plánu rozvoje obce Jablůnka
březen 2015: na 8. ZO 25.3.2015 schválení pracovní skupiny pro tvorbu PRO,
harmonogramu tvorby a posouzení dotazníku
duben: distribuce dotazníku – tištěná a elektronická podoba, porada pracovní
skupiny - SWOT analýza, oslovení místních podnikatelů a firem, zástupců
neziskových organizací a skupin občanů; zpracovávání dotazníků.
květen: zpracovávání a formulace výstupů z dotazníků, zapojení dětí ZŠ – kresby
na téma "Jak si představujeme budoucnost naší obce", tvorba návrhu a veřejné
projednávání návrhu PRO
červen: 2015: formulace PRO, jeho veřejné projednání a schválení na ZO
pověřuje
starostu obce p. Čeňka Hajného zabezpečením všech úkolů.

____________________________
Čeněk Hajný
starosta obce Jablůnka

_____________________________
Zdeněk Mrlina
místostarosta obce Jablůnka

