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USNESENÍ 

ZE 3. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE 
PŘÍBRAM NA MORAVĚ 

KONANÉHO DNE 10.12.2014 
 

Zastupitelstvo se v počtu 7 přítomných zastupitelů z celkového počtu 7 usneslo takto: 
  
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE: 
 
3/1       ZO schvaluje upravený program jednání 

 
3/2       ZO schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ na rok 2015 

 
3/3 ZO schvaluje navýšení příspěvku ZŠ a MŠ o 75 000,- Kč na dokrytí nákladů na malování, nábytek, 

mrazničku a počítač 
 

3/4 
 

ZO schvaluje Dodatek ke Smlouvě o vkladu majetku do hospodaření SVAK Ivančice, který vymezuje 
přesnou specifikaci vkládaného majetku a způsob jeho evidence a pověřuje starostu a místostarostku 
k podpisu smlouvy 
 

3/5 ZO schvaluje Systém náležité péče obce Příbram na Moravě, kterým se stanoví povinnosti hospodářských 
subjektů uvádějících dřevo a dřevařské výrobky na trh 
 

3/6       ZO schvaluje dodavatele na vnitřní omítky v prostorách OÚ firmu Profiplast s.r.o v částce 81 604,- Kč 
 

3/7     ZO schvaluje smlouvu na svoz odpadů s firmou AVE CZ odpadové hospodářství 
 

3/8  ZO schvaluje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů ve výši 350,- Kč na osobu 
 

3/9 ZO schvaluje příspěvek Gymnazijní společnosti o.s. Zastávka ve výši 1 000,- Kč 
 

3/10 
 

ZO schvaluje směrnici č. 4/2014 Pravidla o provádění vyřazování majetku a členy likvidační komise pro 
volební období 2014 a 2018 Marii Nevřivou, Ladislava Hvězdu a Ladislava Blažka 
 

3/11 ZO schvaluje Směrnici č. 5/2014 – Harmonogram roční účetní závěrky 
 

3/12 ZO schvaluje plán inventur pro inventarizaci k 31. 12. 2014 
 

3/13 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 18 –  navýšení příjmů o 22 000,- Kč (dotace VPP,) a výdaje 0,- Kč – 
pouze přesuny v položkách a paragrafech a o 22 000,- Kč se snižuje financování 
 

3/14 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2014 –  navýšení v příjmech o 663 000,- Kč (daně, Ekokom, nájmy, 
služby), navýšení ve výdajích o 91 400,- Kč (příspěvek škole, odpady, dohody, přesun v položkách) o 571 
600,- Kč se snižuje financování 
 

3/15 ZO schvaluje rozpočet na rok 2015, po změnách příjmy ve výši 5 585 400,- Kč, výdaje ve výši 5 585 400,- Kč, 
Rozpočet se schvaluje jako vyrovnaný na jednotlivé paragrafy 

 
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ: 

 ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru 
 ZO bere na vědomí návrh rozpočtu MR KAHAN 
 ZO bere na vědomí návrh rozpočtu SVAK 

   
 
Zapsala:    Jitka Trávníčková   …………………… 
 
Ověřovatelé zápisu:       Ladislav Hvězda  ………………………….......                               Ladislav Blažek  .…………………………… 
    
 
        .……………………………                                                                                                                               ….…………………………… 
                  starosta                                                                                                                                 místostarostka 
          Rostislav Trtilek                               Marie Nevřivá 


