Usnesení

Č.

15 z jednání ZO dne 13.12.2012

I. ZO schvaluje:
1) rozpočet Obce Vacov na rok 2013
Rozpočet obce Vacov na rok 2013 je přebytkový. S přebytkem ve výši 2 243 000,- Kč.
Celkové příjmy rozpočtu ve výši
25 851 000,- Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši
22 148000,- Kč
Financování ve výši
1 460000,- Kč
2) obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
3) platbu za vodné a stočné na rok 2013 v této výši:
Částka za 1m3 odebrané vody včetně 14 % DPH se mění z 28,03 Kč na 29,08 Kč.
Částka za 1m3 vypuštěné vody včetně 14 % DPH se mění z 18,64 Kč na 19,76 Kč.
Celková platba za odběr vody i vypouštění vody se pak mění ze 46,67 Kč na 48,84 Kč.
Paušální měsíční složka za vodné zůstává na úrovni 42,09 Kč a za stočné ve výši 35,63 Kč
(jako v roce 2012).
4) žádost paní Lenky Jelínkové o umožnění splátkového kalendáře a prominutí úroků
z prodlení, která za nájem a služby v bytovém domě ve Vlkonicích č.p. 137 dluží cca
60000,- Kč. Zavazuje se dluh hradit formou splácek ve výši 2 000 Kč měsíčně.
5) žádost slečny Vladislavy Janochové o umožnění splátkového kalendáře a prominutí
úroků z prodlení, která za nájem a služby v bytovém domě ve Vlkonicích č.p. 137 dluží
cca 30 000,- Kč. Zavazuje se dluh hradit formou splátek ve výši 1.500 Kč měsičně.
6) prodej části pozemku p.č, 579/1 - ostatní plocha o výměře 15 m2 v k.ú. Nespice paní
Ing. K. Postlové, bytem Zaqvadilka 2316, České Budějovice za cenu 100 Kč/m2. Reálná
cena prodávaných pozemků činí 1 500 Kč. Kupující Obec Vacov zajistil GP na oddělení
pozemku, kupní smlouvu a zajistí vklad do KN.
7) koupi pozemku p.č. 686/2 - orná půda o výměře 68 m2 v k.ú. Benešova Hora od p.
Libora Čížka, bytem Družstevní 486, Strakonice za cenu stanovenou znaleckým
posudkem ve výši 32,89 Kč/m2. Reálná cena kupovaného pozemku činí 2.237 Kč.
Kupující Obec Vacov zajistil GP na oddělení pozemku, kupní smlouvu a zajistí vklad do
KN.
8) darování vodovodního řadu z trub PE DN 90 mm v délce 14 m v k.ú. Mladíkov od p. 1.
Podhajského, bytem Vodárenská 305, Strakonice. Reálná cena darovaného nemovitého
majetku je 80.000 Kč.
9) dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 002989-000-00 ze dne 16. 6. 2003 mezi Obcí Vacov a Tmobile Czech Republic a.s. Roční nájemné za využívání technologického prostoru
Klostermannovy rozhledny na Javorníku činí 250.000,- Kč + aktuální DPH.

II. ZO bere na vědomí:
Rozpočtové změny č. 4 ze dne 22.10.2012
Hlasování o přijatém usnesení: pro 12, proti O, zdržel se O.

Zapsal:

Jana Blatná

Ověřili:

MVDr. Fr. Roučka
Mgr. St.

Dne: 13.12.2012

