Usnesení č. 1/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Osíčko konaného dne
18. 3. 2015 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:
1) Zprávu o bezpečnostní situaci v teritoriu Obvodního oddělení policie ČR Bystřice pod
Hostýnem za rok 2015.
II. Schvaluje:
1) Zprávu inventarizační komise
stavem k 31.12. 2014.

o provedené inventarizaci majetku obce Osíčko se

2) Rozpočet obce na rok 2015 jako vyrovnaný ve výši 5 896 000 Kč na straně příjmů a
5 896 000,- 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 - 45 500 Kč
- Podhostýnskému mikroregionu – 24 320 Kč
- Místní akční skupině Podhostýnska – 5 520 Kč
- Spolku pro obnovu venkova – 2000 Kč
V rámci rozpočtu ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí těchto dotací:
- TJ Osíčko – 10 000 Kč
- FK Komárno – Osíčko – 10 000 Kč
- Oblastní charitě v Bystřici pod Hostýnem – 5 000 Kč
3) Výroční zprávu o hospodaření a účetní závěrku MŠ Osíčko, příspěvkové organizace
za rok 2014 a převedení hospodářského výsledku z hlavní činnosti ve výši 45 442,24 Kč
a hospodářského výsledku z hospodářské činnosti ve výši 9 815, 07 Kč do rezervního
fondu MŠ.
4) Zhotovitelem akce „Komplexní úprava prostranství před MŠ“ firmu Swietelsky
stavební s.r.o. a zároveň pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
5) Pracovní četu na rok 2015 - 5 pracovníků na základě smlouvy s úřadem práce – VPP.
1- 2 pracovníky zaměstná obec bez podpory úřadu práce.
6) Dodatek č.2 smlouvy č. O/0265/2010/DOP o poskytnutí finančního příspěvku za účelem
zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou.
7) Odprodej nepotřebných movitých věcí podle stanovených nejnižších cen – viz
příloha č. 1. Věci budou prodány nejvyšší nabídce.
8) Přihlášku do soutěže „Vesnice roku 2015“.

III. Určuje
Funkci místostarosty obce Osíčko, funkcí uvolněnou a to od 1.5.2015.

…………………………………………..
Václav Smolka
starosta

Ověřovatelé: Ondroušek Antonín
Janda Alois

Vyvěšeno:
Sejmuto:

19. 3. 2015
6. 4. 2015

…………………………………………..
Gerhardová Alena
místostarosta

………………………..
..……………………….

