Z á p i s č. 6/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce v Hrobicích dne 3. 12. 2012 ve společenské místnosti OÚ
Přítomni: Dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Milan Štefka, Pavel Červenka
Zapisovatel: Milena Kobylíková
Zasedání řídil starosta obce ing. František Gajdošík
Zastupitelstvo obce (ZO) jednomyslně schválilo program zasedání.
1. Návrh a schválení OBZV č. 1/2012 a OBZV č. 2/2012 o místních poplatcích.
2. Návrh a schválení inventarizačních komisí.
3. Úprava rozpočtu č. 5/2012.
4. Rozpočet obce na rok 2013, schválení rozpočtového provizoria.
5. Mimořádný příspěvek do Mikroregionu Slušovicko.
6. Projednání ostatních záležitostí.
ZO jednomyslně schválilo program zasedání.
K bodu 1
ZO projednalo návrh OBZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a OBZV č. 2/2012 o místních poplatcích.
Usnesení č.1/6/2012 - ZO jednomyslně schválilo OBZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a zrušilo stávající OBZV č. 3/2001. ZO jednomyslně schválilo
OBZV č. 2/2012 o místních poplatcích a zrušilo OBZV č. 3/2003.
K bodu 2
ZO projednalo návrh inventarizační komise pro inventarizaci majetku na rok 2012.
Usnesení č. 2/6/2012
ZO jednomyslně schválilo inventarizační komise pro inventarizaci majetku na rok 2012 ve složení:
Obecní úřad - Jaroslav Gajdošík – předseda komise, Ludmila Červenková, Alena Družbová
Mateřská škola – Milan Štefka – předseda komise, Josef Kubica, Jana Šenkeříková
Hasičská zbrojnice – Zdeněk Huňa – předseda komise, Rudolf Halaška, Pavel Červenka
Likvidační komise – schváleno 10. 11. 2010 (zápis č. 7/2010).
K bodu 3
ZO projednalo úpravu rozpočtu č. 5.
Usnesení č.3/6/2012 - ZO jednomyslně schválilo úpravu rozpočtu č. 5. (viz příloha zápisu).
K bodu 4
ZO projednalo rozpočtové provizorium na rok 2013.
Usnesení č. 4/6/2012 - ZO jednomyslně schválilo rozpočtové provizorium na rok 2013 v částce 1 256 090 Kč (2/12 roku 2012).
Definitivní rozpočet bude zpracován v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech ve znění pozdějších předpisů v měsíci únoru 2013.
K bodu 5
ZO projednalo mimořádný členský příspěvek do Mikroregionu Slušovicko pro tvorbu „Integrovaného strategického plánu rozvoje
území“ (ISRÚ) pro rok 2014 –2020. Tvorba ISRÚ je dobrovolná, avšak nutná pro vstup MAS Vizovicko a Slušovicko do dalšího
plánovacího období 2014 – 2020 a tedy dalšího čerpání dotací.
Usnesení č. 4/6/2012 - ZO jednomyslně schválilo mimořádný členský příspěvek ve výši 15 Kč/občan do konce roku 2012 a jeho
zaslání na účet Mikroregionu Slušovicko.
ZO vzalo na vědomí přípravu a tvorbu integrovaného strategického rozvoje území v MAS Vizovicko a Slušovicko.
K bodu 6
a) Starosta obce seznámil ZO s nabídkou Umělecké agentury Zuzany Rausové na hudebně
zábavný pořad „Opereta v růžové zahradě“, ve kterém učínkují sólisté Národního divadla
moravskoslezského v Ostravě a členové Slezského divadla v Opavě.
ZO vzalo na vědomí.
b) Starosta obce poděkoval místostarostovi obce panu Zdeňku Kuželovi za zastupování
v době jeho nepřítomnosti.
ZO vzalo na vědomí.
c) Předseda kontrolního výboru pan Pavel Červenka přednesl zprávu ze schůze kontrolního
výboru.
ZO vzalo na vědomí.

