VYPIS USNESENI

Ze ZasedáníZastupitelstvaobce Zá|esnáZhoÍ ze ďne II.6.2014
Usneseníč.16/2014lZo3:
Zastupitelstvoobce Zá|esnáZhoř určujeověřovatelizápisu paníŠ.Dočekalovoua paníS. Vězdovou.
ZapisovatelkouB . Mahrovou.
U sneseníč.I7l 2014l Zo3 z
ZastupitelstvoobceZá|esnáZhoř schvalujenásledující
program zasedání..
1) Určeníověřovatelůzápisu ($ 95 odst. I zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Schválení rozpočtovéhoopatření
4) Schválení výsledků inventanzace zarok2013
závěrky obce zarpk 2013
5) Schválení účetní
6) Schválení závěreěnéhoúčtuobce zarok 2013
7) Stanovenípočtuzastupitelůobce pro volebníobdobí2014-20|8
8) Seznámení oZ se zprávami finančníhoa kontrolníhovýboru
9) Zpráva o výsledku kontroly naYZP
l0) Doplněníke schváleníeko-kotlů
11)Dotace na akci- ,,SváŽímebioodpad z obceZá|esnáZhoť.
12) Vyhlášeni zétměruna koupi pozemků
13) Nrákup hasicích přístrojů
14)Směna pozemků
15)Diskuse
Usnesení18/2014/203:
4l20I4,5120|4
obceZá|esnáZhoř schvalujerozpočtové
Zastupitelstvo
opatřeníč.2120|4,3l20I4,
Usneseníč.19/2014/Zo3:
Zastupitelstvoobce ZáIesnáZhoř schvalujeýsledky inventurzarok20l3,
:
Usneseníč.20l2014/Zo3
závěrkuobce ZálesnáZhoř zarok20|3.
ZastupitelstvoobceZá|esnáZhoř schvalujeúčetní
U sneseníč.2| l 20| 4/Zo3 z
ZastupitelstvoobceZá|esnáZhoř schvalujeceloročníhospodařeníobce zarck2}I3bez

výhrad.

U sneseníč,22l2014/Zo3 z
Zastupitelstvoobceprojednalo,dle ustanovení$ ó7 a $ ó8 zákonač.|2812000Sb, o obcích,a
pro volebníobdobí2014-20|8.
zastupitelstva
stanovilopočetčlenů
je 7'
zastupitelstva
Stanovenýpočetčlenů
l 2014l Zo3..
U sneseníč.23
Zastupitelstvo obce ZáIesná Zhoř schva|uje zprávu o činnostifinaněníhoa kontrolního výboru
bezvýhrad.
Usnesení24l2014lZo3z

Zastupitelstvo obce Zá|esnáZhořbere na vědomí zprávu o ýsledku kontroly plateb pojistnéhona
veřej nézdravotní poj ištění.
Usnesení25l20|4lZo3z
,
Zastupitelstvo obce Zá|esná Zhoř schvaluje upřesněník nákupu kot|i, Kotle musísplňovat emisní
třídu 3 awššídte ČSNEN 303-5.
Usnesení26120141203
Zastupitelstvo obce Zá|esnáZhořbere na vědomí a schvaluje podání žádostio dotaci na akci ,,Svóžíme
bioodpad z obce Zálesná Zhoř,,, Pověřuje starostusepsiínímsmlouvy s externífirmou, která bude
zajišťovatveškerénáležitosti s čerpánímdotace.
U snesení č'.27
l 20 t 4l Zo3 z
Zastupitelstvo obce Zá|esná Zhoř schvaluje:
Záměr č.312014na koupi pozemkůp,č.IIl2 o výměře 48 m2 a pozemek p'ě. I9l2 o výměře 252 Ín2
v k.ú.obce Zá|esnáZhoŤ apověřuje starostuk sepsánía podpisu kupních smluv. Veškerénáklady
spojenés koupí pozemkůhradí kupující.
.,
č.28/2014lZo3:
Usnesení
Zastupitelstvo obce Zá|esná Zhoř schvaluje nákup hasicíchpřístrojůpro domácnosti s trvale bydlícími
občanyv Zá|esnéZhoÍi.Hasicí přístrojebudou přiděleny kuživžni, dle podmínek stanovených
zastupitelstvem obce.
.
IJsneseníč,.29l2014/Zo3z
Zastupitelstvoobce Zá|esnáZhoř schvaluje směnupozemkůp.č.174lI4 o výměře 629 m2 a77lII o
výměře 629 m2 v k.ú.ZálesnáZhoř a pověřuje starostuk podpisu směnnésmlouvy.
Veškerénáklady spojenése směnou pozemkůhradí obec.

Y Zá|esnéZhoÍidne 1l .6.2014

