USNESENÍ č. 14/2011
z veřejného zasedánízastupitelstva obce Buřenice,
konaného dne 28. 12. 2011 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ v Buřenicích

Zastupitelstvo obce Buřenice po projednání:
1.

schvaluje program 14. zasedání zastupitelstva obce Buřenice.

2.

bere na vědomí provedení kontroly zápisu z jednání zastupitelstva dne 25. 11. 2011.

3.

schvaluje
- odprodej nefunkční dvoububnové rotačky (inv. č. OÚ-400011) rok pořízení 1995, žadateli
s nabídkou v ceně 1 200,- Kč,
- změnu rozpočtu podle rozpočtového opatření č. 5 v příjmové a výdajové části rozpočtu k
31. 12. 2011,
- rozpočtové provizorium pro hospodaření obce na rok 2012 do doby schválení rozpočtu,
- rozpočtový výhled na období let 2012 až 2014,
- převod prostředků obce na účtech u KB, na vrub ZBÚ ve prospěch spořicího účtu ve výši
1 mil. Kč ještě do konce roku 2011, z důvodu výhodnějších podmínek uložení vkladu,
- vyřazení majetku „Oblek SDH plátěný“ (inv. č. SDH1-IIb00011, PC 4 400,- Kč a inv.
č. SDH2-IIb00001, PC 4 400,- Kč) z roku 2000, z důvodu jeho spotřeby,
- vyplacení roční odměny účetní obce dle návrhu. Tato odměna bude zahrnuta ve výplatě
za měsíc prosinec 2011.
bere na vědomí
- informaci o výsledku hospodaření obce v roce 2011. Přesný výsledek hospodaření bude
znám až po vyúčtování všech finančních operací, nákladů a výnosů týkajících se roku 2011,
- zápis z jednání představenstva LDO ze dne 5. 12. 2011,
- informaci starostyo jednání se starosty obce Vyklantice a obce Hořepník ve věci
vzájemnéhoúčtování spotřeb pitné vody a kalkulace ceny pro vodné na další období,
- informace starosty o nákupu hasičského vozidla AVIE 30 za zůstatkovou cenu 18 144,- Kč
z vlastnictví hl. m. Praha, městská část Praha-Nebušice za účelem dalšího využití vozidla
jednotkou SDH Buřenice,
- informaci starosty o vyúčtování dotace na ÚPBuřenice s poskytnutou dotací z rozpočtu
Kraje Vysočina ve výši 117 500,- Kč.

Vladimír Hrubý

Antonín Bárta

místostarosta

starosta

