Usnesení č. 13 z jednání ZO dne 28.06.2012
I. ZO chvaluje:
1) Hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2011 včetně zprávy auditorů Krajského
úřadu Jihočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
s výhradou nedostatků uvedených ve "Zprávě o výsledku hospodaření" a přijímá tato
opatření k nápravě nedostatků:
a) Účetní obce bude dbát na to, aby jednotlivá rozpočtová opatření byla promítnuta do
výkazu FIN 2-12M až po jejich schválení radou obce.
Termín: průběžně
b) Účetní obce při přebírání výkazů
a MŠ zkontroluje jejich obsah, především údaje o
výsledku hospodaření.
Termín: průběžně
c) Inventarizační komise zjistí rozdíly mezi údaji na výpisech z katastru nemovitostí a
inventárním seznamem dlouhodobého hmotného majetku a účetní obce tyto rozdíly
odstraní.
Termín: 31. 12.2012
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2) Nový ceník nájmů a služeb na hřbitově ve Vacově, platný od 01.07.2012
výše za pronájem hrobového místa
15 Kč/m2/rok
paušální cena za služby pro hrobové místo
50 Kč/ rok
3) Vzorovou smlouvu
příl č.2.

o pronájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti ve Vacově,

4) Odpisový plán ZŠ a MŠ Vacov pro rok 2012, pří! Č.3.
5) Zastavení exekučního řízení vůči paní J.Čapkové za předpokladu, že do 15.9.2012
uhradí obci základní dlužnou částku (13.333,- Kč + náklady na soud + úroky + náklady
exekuce, celkem cca 22.000 Kč). Pokud do tohoto termínu požadovanou částku celou
neuhradí, bude exekuce pokračovat standardním způsobem.
6) OZV č. 0112012 o prodeji
příl. č. 4

a pronájmu

nemovitého

majetku

s platností od 1.7.2012,

7) Prodej části pozemku p.č. 72/1 (geometrickým plánem oddělen pozemek p.č. 72/90) ostatní plocha o výměře 237 m2 v k.ú. Benešova Hora za cenu 30,- Kč/m2 manželům
Josefu a Haně Daňhovým, Benešova Hora 78. Reálná cena prodávaného pozemku činí
7.11 0,- Kč. Kupující zajistí a uhradí geometrický plán na oddělení pozemku, kupní
smlouvu a vklad do KN.
8) Prodej pozemkové parcely č. 786/16 v k.ú. Vacov o výměře 772 m2 za cenu 350 Kč/m2
manželům Václavu a Věře Kouřimovým, Čkyně 340. Reálná cena pozemku činí 270 200
Kč. Obec Vacov zajistí kupní smlouvu a vklad do KN.

II. ZO bere na vědomí:
Předložená rozpočtová opatření viz. bod 5, příl. č.1

III. ZO ukládá starostovi obce:
Podat písemnou informaci Krajskému úřadu Jihočeské kraje (v souladu s § 13 zákona č.
420/2004 Sb.) o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a to v termínu do 13. 7. 2012
Hlasování o přijatém

Zapsal:

usnesení: pro 8, proti O, zdržel se O

Dne: 28. 6. 2012

Jana Blatná
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