OBEC NEPOMUK
262 42 Rožmitál p. Tř., okres Příbram

Usnesení
Č. 18/2014
Zastupitelé obce
dne 18.12.2014

epomuk na veřejném zasedání zastupitelstva
chválili:

obce

epomuk

- zastupitelé vzali na vědomí kolaudační ouhlas Mě tského úřadu v Rožmitále p.Tř., Odbor
výstavby a životního pro tředí ze dne 12.12.2014 s užíváním tavby ,Rodinného domu, přípojek
vodovodu, kanalizace a elektro, zpevněných ploch" na pozemku parc.č. 245/4 v k.ú. epomuk
p.Tř.
- zastupitelé schválili pro rok 2014 zřízení Hlavní inventarizační komise ve složení: předsedaMiroslav Leitermann, člen - Jiřina Vavrečková k zajištění inventarizace schválili jmenování
Inventarizační komi e v ložení před da: Oldřich Kolář, členové: Kamil Viktora,
Jana ěmečko á. Dana Hrzalová a zároveň chválili plán inventur (příloha č.l)
- zastupitelé chvalují pro rok 2015 Rozpočtové pro izorium platné po dobu prvního čt rtletí
roku 2015, průběhu kterého bude sestaven řádný rozpočet na rok 2015. Rozpočtové
provizorium bude v ouladu se měrnicí obce o Rozpočtovém provizoriu.
- za tupitelé vzali na vědomí, že dodatek č·. 1512014 ke smlouvě o dílo - měsný komunální
odpad - Západoče ké komunální
lužbya .. , Plzeň je platný i pro rok 2015. a proto se ceny
ročních nalepovacích známek na pop Inice v roce 2015 nemění.
Pravidelný voz: I x za 7 dní cena vč. DPH - 2.500,- Kč
I x za 14 dní cena vč. DPH - 1.400,- Kč
I x za měsíc cena vč. DPH - 850,- Kč
epravidelný svoz: jednorázová známka cena vč. DPH - 90,- Kč
Pytel PE 1 10 I - I k cena vč. DPH - 95,- Kč
- zastupitelé všemi hla y schválili, aby přezkoumání hospodaření obce epomuk za rok 2015
pro edla auditorská firma A+D HELP, Příbram.
- správce rozpočtu předložil na zastupitelstvu obce ávrh rozpočtového opatření č.2 (viz příloha
č.2)- upravit čerpání jednotl ivých položek rozpočtu na 100% k 31.12.2014 a zároveň od ouhlasi Ii
Rozpočtové opatření č.2 /2014 (viz příloha č.3).
- za tupitelé všemi hlasy od ouhla ili točné pro odběratele ve výši 25 Kč/m ' na rok 2015, které
se bude vybírat čtvrtletně.
- za tupitelé jmeno ali pro rok 2014 Komisi pro vyřazování dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku ve ložení před eda :
Oldřich Kolář, členové: Kamil Viktora Jana ěmečková.

Miro lav Leitermann
starosta obce

