Výpis usnesení č. 2/2017 z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osíčko
konaného dne 15. 3. 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Osíčku.
Zastupitelstvo obce Osíčko po projednání v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.
I, Vzalo na vědomí:
Zprávu o bezpečnostní situaci v teritoriu Obvodního oddělení policie ČR
Bystřice pod Hostýnem za rok 2016.
II. Schvaluje:
1) Zprávu inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku obce Osíčko se stavem
k 31.12. 2016.
2) Rozpočet obce na rok 2017 jako vyrovnaný ve výši 8 488 000 Kč na straně příjmů a
8 488 000 Kč na straně výdajů. Splátka úvěru činí 172 000 Kč.
V rámci rozpočtu schvaluje ZO poskytnutí těchto příspěvků:
- MŠ Osíčko, příspěvkové organizaci
- 300 000 Kč.
- na dopravní obslužnost Zlínskému kraji - 46 000 Kč.
- Podhostýnskému mikroregionu – 25 000 Kč,
- Místní akční skupině Podhostýnska – 6 000 Kč.
- Spolku pro obnovu venkova – 2000 Kč.
V rámci rozpočtu schvaluje ZO veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace:
- FK Komárno – Osíčko – 15 000 Kč.
a zároveň pověřuje starostu obce podpisem této smluvy.
V rámci rozpočtu schvaluje ZO finanční spoluúčast obce k těmto dotacím:
- nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH – 225 000 Kč
- Sport park - 170 000 Kč
- Dětské hřiště – 300 000 Kč
3) Střednědobý rozpočtový výhled obce Osíčko na r. 2017 – 2019
4) Výroční zprávu o hospodaření a účetní závěrku MŠ Osíčko, příspěvkové organizace
za rok 2016 a převedení hospodářského výsledku z hlavní činnosti ve výši 16 418,72 Kč
a hospodářského výsledku z hospodářské činnosti ve výši 764,99 Kč do rezervního
fondu MŠ.
5) Zhotovitele akce Sport park firmu Colmex, s.r.o. a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o dílo.
6) Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu obce pro případné provádění
změn v rozpočtu v případě přijetí dotací neomezeně a k dalším úpravám rozpočtu
do 200 000,- Kč v jednotlivých případech, na dobu celého volebního období.
Informace o těchto změnách budou projednány vždy\ na následném zasedání ZO.

III. Neschvaluje
1) Poskytnutí příspěvku (finanční podporu) Centru pro zdravotně postižené Zlínského
kraje, o.p.s.
2) Poskytnutí dotace ZO ČSPO Nový Jičín, 70/02, pobočný spolek.
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Václav Smolka
starosta
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