Usnesení c. 16 z jednání ZO Vacov
dne 06.05.2009
I.
ZO schvaluje:
1) záverecný úcet za rok 2008 vcetne zprávy auditoru Krajského úradu v Ceských
Budejovicích o výsledku prezkoumání hospodarení za rok 2008 s výhradou a
prijímá tato opatrení:
V budoucnu úctovat správní poplatky za vklad k cene pozemku a ostatního
majetku. Na výdajových pokI.dokladech jednoznacne uvádet porízení
konkrétní nemovitosti. Termín trvalý.
U staveb bez cp. bude uvedeno na jakých stav. parcelách se nacházejí tak,
aby bylo možné porovnání na list vlastnictví. Termín k 31.12.2009.
drobný hmotný majetek pod stanovenou hranici 3.000,- Kc, napr.židle,
kalkulacka apod. bude vedeno evidencne na DHM pod stanovenou hranici.
Obec vyradí z evidence majetku PC programy z roku 1996 v cástce
12.500,- Kc. Programy již nejsou funkcní. Majetek ústrední topení v ZŠ
Itechnické zhodnocení I provede sloucení karet, navýšení úctu 021 20
Školní budova ZŠ o cástku 101 520,- Kc..
Termín do 29.5.2009.
Obec zajistí, aby pred platbou za prodaný majetek byla uzavrena smlouva.
Úctovat až po správné identifikaci platby. Neopakovat chyby - termín
trvalý.
Úctováno na poI.5032 místo na poI. 5023. Obec zajistí, aby nedocházelo
k chybám v prepisech položek. Termín trvalý.
Obec zajistí funkcnost kontrolních orgánu.
2) prodej cásti pozemku k.ú. Vlkonice m.Konecným dle bodu c. 5 jednání ZOo
3) prodej cásti pozemku k.ú. B.Hora bratrum Ing. L.Hanzlíkovi a Radku
Hanzlíkovi a koupi cásti pozemku k.ú. B.Hora od techto vlastníku dle bodu c. 5
jednání ZOo
4) koupi pozemku k.ú. Vlkonice urceného pro výstavbu obytných a rodinných domu
dle bodu c. 5 jednání ZOo
5) aby pan Vlcek doložil ke své žádosti o stavbu FVE jednoduchou studii zámeru
stavby a odborné vyjádrení E.ON a.s. a orgánu životního prostredí.

II.
ZO neschvaluje:
1) prodej pozemku k.ú. Mladíkov M.Kováríkovi dle bodu c. 5 jednání ZO
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