Usnesení z 24. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 12.2.2013
1.ZO schvaluje
-vyloučení použití účtu Obce Šumavské Hoštice u České národní banky k příjmu
výnosů daní nebo podílu na nich převáděných správcem daně Obci Šumavské Hoštice
podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní
-Smlouvu č.014130002206/002 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu –
Šumavské Hoštice – kabel NN, Rod
-splátkový kalendář se ZŠaMŠ Š.Hoštice - provoz
-splátkový kalendář se ZŠaMŠ Š.Hoštice – nadnormativní výdaje
-hospodářský výsledek ZŠaMŠ Š.Hoštice za rok 2012 - +194292,94Kč
-rozdělení kladného hospodářského výsledku ZŠaMŠ Š.Hoštice za rok 2012 –
194000,-Kč – rezervní fond; 292,94Kč – fond odměn
-výjimku z počtu žáků pro ZŠaMŠ Šumavské Hoštice na školní rok 2013/2014 a
uhrazení zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy
-výši fakturovaných neinvestičních nákladů na žáka ZŠ za rok 2012 : 1-8 – 5300,-Kč;
9-12 – 2650,-Kč
-výši fakturovaných neinvestičních nákladů na žáka MŠ za rok 2012 : 1-8 – 2500,-Kč;
9-12 – 1100,- Kč
-směnu části obecního pozemku p.č.182/3 o výměře 55 m2 (182/3 díl a) za část
pozemku p.M.Alešové p.č.182/9 o výměře 13 m2 (182/9 díl c) v k.ú.Š.Hoštice, paní
Alešová doplatí 42 m2 – 2100,-Kč
-podání žádosti do GP JČ kraje – Obnova drobné sakrální architektury v krajině –
kaplička Vojslavice a spolufinancování ve výši min. 30%
-podání žádosti do GP JČ kraje – Podpora jednotek SDH a spolufinancování ve výši
min. 30%
-vyhlášení výběrových řízení na akce :
-vyřazení movitého majetku z podrozvahových účtů 903000/999903 ve výši
1319553,95Kč, který byl příspěvkové organizaci ZŠaMŠ Šumavské Hoštice předán
bezúplatně do správy k vlastnímu hospodářskému využití ke dni 31.12.2002

2.ZO pověřuje – ---------------3.ZO bere na vědomí – rozpočtová opatření č. 13/2012
4.ZO ruší – směnu části obecního pozemku p.č.182/3 o výměře 59 m2 za část
pozemku p.M.Alešové p.č.182/9 o výměře 11 m2 v k.ú.Š.Hoštice, paní Alešová doplatí
48 m2 – 2400,-Kč (Usnesení č.22 – 15.11.2012)

5.ZO ukládá – ----------------
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