Usnesení č. 1/2016 ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Osíčko konaného
dne 16. 3. 2016 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 2015.
II. Schvaluje:
1) Zprávu inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku obce Osíčko se stavem
k 31. 12. 2015.
2) Rozpočet obce na rok 2016 jako vyrovnaný ve výši 7 832 000 Kč na straně příjmů a
7 832 000,- 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 – 24 100 Kč,
- Místní akční skupině Podhostýnska – 5 600 Kč.
- Spolku pro obnovu venkova – 2000 Kč.
V rámci rozpočtu schvaluje ZO veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí těchto dotací:
- TJ Osíčko – 10 000 Kč.
- FK Komárno – Osíčko – 10 000 Kč.
- Oblastní charitě v Bystřici pod Hostýnem – 7 000 Kč.
- Českému svazu včelařů v Bystřici pod Hostýnem – 5 000 Kč.
a zároveň pověřuje starostu obce podpisem těchto smluv.
V rámci rozpočtu schvaluje ZO finanční spoluúčast obce k těmto dotacím:
- nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH – 450 000 Kč
- nákup přenosné motorové stříkačky – 80 000 Kč
3) Výroční zprávu o hospodaření a účetní závěrku MŠ Osíčko, příspěvkové organizace
za rok 2015 a převedení hospodářského výsledku z hlavní činnosti ve výši 65 956,71 Kč
a hospodářského výsledku z hospodářské činnosti ve výši 665, 21 Kč do rezervního
fondu MŠ.
4) Zhotovitele akce Místní komunikace „Zádebří“, k.ú. Osíčko firmu Swietelsky
stavební s.r.o. a zároveň pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
5) Zhotovitele zakázky Projektová dokumentace – Stavební úpravy a přístavba
objektu mateřské školy v Osíčku Ing. arch. Miroslava Baleju a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
6) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040010556/002
se společností E.ON.

7) Smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT- 0143300311596/002 se společností E.ON.
8) Pracovní četu na rok 2016 - 7 pracovníků na základě smlouvy s úřadem práce – VPP.
1 - pracovníka zaměstná obec bez podpory úřadu práce.
9) Přihlášku do soutěže „Vesnice roku 2016“.
III. Neschvaluje
Poskytnutí příspěvku (finanční podporu) Azylovému domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s.
Vsetín, Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. a Českému svazu ochránců
přírody ZO Nový Jičín.
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