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

Usnesení
č. 31 /2015
Zastupitelé obce epomuk na veřejném zasedání zastupitelstva
dne 17.12.2015 schválili:

obce Nepomuk

- zastupitelé
chválili pro rok 2015 zřízení Hlavní inventarizační
komise ve složení: předseda - Miro lav
Leitermann, člen - Jiřina Vavrečková, k zajištění inventarizace schválili jmenování Inventarizační
komi e ve ložení
předseda: Oldřich Kolář, členové: Kamil Viktora,
Jana
ěrnečková., Dana Hrzalová a zároveň chválili plán inventur (příloha č.l)
- zastupitelé schvalují pro rok 2016 Rozpočtové provizorium platné po dobu prvního čtvrtletí roku 2016, v průběhu
kterého bude e taven řádný rozpočet na rok 2016. Rozpočtové pro izorium bude v ouladu se Směrnici obce o
Rozpočtovém provizoriu.
- za tupitelé jmenovali pro rok 20 I 6 Komisi pro vyřazování dlouhodobého
hmotného
a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého
hmotného majetku ve ložení předseda:
Oldřich Kolář, či nové: Kamil Viktora, Jana
ěrnečková.
- za tupitelé všemi hlasy schválili
firma A+D HELP, Příbram.

aby přezkoumání

hospodaření

obce

epomuk

za rok 2016

provedla

auditor

ká

- za tupitelé
zali na vědomí dodatek Č. 1612015 ke smlouvě o dílo - směsný komunální odpad - Západočeské
komunální služby a.s., Plzeň platný pro rok 20 I 6 - ceny ročních nalepovacich
známek na popelnice v roce 2016
nernění.
Pravidelný svoz: I x za 7 dní cena vé, DPH - 2.500,- Kč
I x za 14 dní cena vé, DPH - 1.400,- Kč
I x za měsíc cena vč. DPH 850,- Kč
, cpravidelný
voz: jednorázová
známka cena vé. DPH - 90,- Kč
Pytel P I 10 I - I ks cena vi: DPH - 95,- Kč
- správce rozpočtu předložil na zastupitelstvu
obce
ávrh rozpočtového opatření č.5 (viz příloha č.2)- upravit
čerpání jednotlivých
položek rozpočtu na 100% k 31.12.2015 a zároveň odsouhlasili Rozpočtové opatřeni Č.S '2015
(viz příloha čj).
- zastupitelé všemi hlasy od ouhla
v obci déle než 5 let. (příloha č.4)
- zastupitelé

všemi hlasy odsouhlasili

ili příspěvek

uspořádat

na oběd ve výši 10,-Kč/den

Silve tr 2015 a odsouhlasili

občanům

důchodcům trvale hlášených

částku na ohňostroj ve výši 4,000.- Kč .

Miroslav Leitermann
starosta obce

