USNESENÍ Č. OZ/05/2017
Obecního zastupitelstva Obce Orlické Záhoří přijaté na veřejném zasedání
dne 24.04.2017

Schvaluje:
05/2017/001
Navrhovateli zápisu byli určeni: p. Eva Poislová, Mgr. Milan Greguš
Ověřovateli zápisu byli určeni: p. Vojtěch Špinler, p. Karel Vychytil
Zapisovatelem byl určen: Mgr. Milan Greguš

05/2017/002
Závěrečný účet obce Orlické Záhoří na rok 2016 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok
2016 s výhradami, na základě nichž přijímá opatření k nápravě – uvedení do skutečného stavu účet 377 – Ostatní
krátkodobé pohledávky / opraveno v únoru a březnu 2017/, přeúčtovat zálohovou fakturu VS 019-2016
ve výši Kč 216.360,-- z 042 –na účet 052 /opraveno v únoru 2017/, sestavení rozpočtového výhledu dle
stanovených pravidel – do 30.03.2017.

05/2017/003
Změnu v rozpočtu navýšením položky 1122 – Daň z příjmů právnických osob za obce o Kč 315.870,--

05/2017/004
….a pověřuje starostu k řešení situace ohledně lékařské péče. Dopisem požadovat od Bc. Vojtěcha Macáka –
firmu ROKMED na zajištění lékařské péče v Orlickém Záhoří a to 1x za 14 dní. Při situaci, kdy nedojde
k dohodě zajistit náhradní řešení jinou lékařskou péčí.

05/2017/005
Prodej pozemku č. 3466 v k.ú. Kunštát u Orlického Záhoří o výměře 1396m2 za Kč 250,--/m2
paní XXXXXXXXXXXXXX

05/2017/006
Schvaluje pozemky č. st. 264, a čp. 3336, 3442, 3343 pro svatební obřady

05/2017/007
Informaci o výplatě pojistného plnění, příjem peněz a navýšení rozpočtu ve výši Kč 93.039,--, a zároveň
navýšení rozpočtu u položky 3745/5171 ve výši Kč 120.819,-- - oprava sněžného pásového vozidla PiBu 100

05/2017/008
Žádost o uzavření smlouvy o zřízení VB č. IV-12-2005997/VB/3 Orlické Záhoří,
Žádost o uzavření smlouvu o zřízení VB č. IP-12-2005997/VB/15, Orlické Záhoří,

05/2017/009
…..a pověřuje starostu obce s přípravou Dokumentaci ke stavebnímu povolení a Dokumentaci k provedení
stavby na výstavbu 12 bytů v budově obecního úřadu a zároveň zajištění manažerské činnosti. Provést
poptávkovým řízením.

05/2017/010
…..a pověřuje starostu ve věci pronájmu a odkupu areálu „Peletkárny“ pro potřeby obce. Na základě nájemní
smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí a kupní smlouvy.

05/2017/011
…..a pověřuje starostu obce v jednání s autobusovým dopravcem ohledně zřízení zastávky autobusu u obchodu.

05/2017/012
Odvolání jednatelky společnosti S.O.M. Orlické Záhoří čp. 34 p. Jitky Cvrčkové, jmenování nového jednatele
pan Vojtěcha Špinlera společnosti S.O.M. Orlické Záhoří čp. 34, 517 64 a změnu stanov v souladu s novou
zákonnou úpravou

Bere na vědomí:
05/2017/004
Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 31.3.2017– převody vlastním rozpočtům

-------------------------podpis místostarosty

---------------------------podpis starosty

