
 
      
 

Usnesení 
ze zasedání ZO č. 43 ze dne 13.10.2010 

 
I. ZO bere na vědomí: 

 
- Zajištění voleb do Senátu ve dnech 15. a 16. 10. 2010  
- přednesenou zprávu o plnění usnesení, zprávu o činnosti OÚ od posledního 

zasedání 
- veškeré účetní operace včetně hospodaření obce a ochrany majetku 
- žádost o koupi pozemku 2/10 za účelem výstavby RD – manželé Němcovi č.p. 

5 
- povolení kácení dřevin, likvidace dřevní hmoty včetně celého úklidu okolního 

prostranství dle vydaných rozhodnutí 
- změna svozu PDO od 40. týdne – svoz probíhá 1x týdně vždy v úterý 
- svoz nebezpečného odpadu dne 18. 10. 2010 u OÚ 17.00 -17.15 hodin 
- zajištění plnění závazků z roku 2009 včetně rozpočtového opatření 3/2010 
- inventarizace všech hospodářských prostředků a majetku obce bude provedeno 

k 31.12.2010 
- žádost manželů Jarošových ze dne 6.10. 2010 pod č.j. 49/10 – žádost o souhlas 

na zřízení věcného břemene 
- předběžná příprava na prvé ustavující zasedání ZO po volbách ve dnech 15. a 

16. října 2010 
- poděkování za spolupráci a ukončení stávajícího ZO 

 
 

II.  ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje: 
 

- ke každému projednávanému bodu programu je vždy přijato samostatné 
usnesení  

- rozpočtové opatření 03/2010 
- výběr limitu do pokladny z běžného účtu v libovolné výši dle možnosti 

finančních prostředků na účtu 
- plnění a zajišťování všech úkolů voleb ve dnech 15. a 16. října 2010 
- veškeré hospodaření obce, spolu s jednotlivými úkony ve všech odvětvích – 

věnována na ochranu majetku obce, účetní operace jsou konzultovány a 
samostatně schvalovány 

- ponechat žádost manželů Jarošových, Rosička č.p. 12 ze dne 6.10. 2010 – 
žádost o souhlas na zřízení věcného břemene na jednání nového zastupitelstva 
obce 

- prodej pozemku p.č. 2/12 o výměře 81 m² dle geo. pl. č.z. 101-210/2010 dle 
vyznačené změny výměry, která vzniká dle §29 písm. b) vyhl. č. 26/2007 Sb. 
Prodej pozemku manželům Němcovým č.p. 5 – holý pozemek – jako součást 
stavební parcely č. 2/10 dle geo. plánku č.z. 



- plnění závazků z roku 2009, které jsou k dnešnímu dni plně uhrazeny. Zůstatek 
činí 0,- Kč. – krátkodobá příjmová půjčka, mzdové prostředky 09/09-12/09 
včetně odvodů za 12/09, odpis majetku inventární sumář za pozemky na 
základě kupní smlouvy 

                              -  změnu vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě k účinnosti dnem  
1.1.2010 

-     provedené dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 k 30.6.2010 
            -  zápis z členské schůze LD Polná ze dne 26.08.2010, který byl již dříve 

předběžně projednáván 
             

 

 
 

III.  ZO ukládá: 
 

-     věnovat pozornost a zajištění plnění voleb ve dnech 15. a 16. 10. 2010    

 
 
 
 
………………………………..                   ………………………….. 
       Místostarosta                                                                              Starosta 


