Usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 26. března 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
Zprávu o plnění úkolů z minulého veřejného zasedání ze dne 18. 12. 2013
2.
Zprávu o činnosti zastupitelstva obce za I. čtvrtletí roku 2014
3.
Odměny neuvolněným členům ZO s platností od 1. 4. 2014
místostarostka – ve výši maximální hranice pevné složky
předsedové výborů - ve výši maximální hranice pevné složky
členové výborů zastupitelstva – ve výši maximální hranice pevné složky
členové zastupitelstva – ve výši maximální hranice pevné složky
dle příslušných sloupců platné přílohy k nařízení vlády č.37/2003 Sb. o odměnách za
výkon funkce členů zastupitelstev obcí
4.
Směrnice k účetním závěrkám obce a příspěvkových organizací – ZŠ a MŠ Velehrad
5.
Závěrečný účet hospodaření obce Velehrad za rok 2013 s výrokem „bez výhrad“
6.
Účetní závěrku obce za rok 2013 – účetní závěrka poskytla v rozsahu předložených
podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky
7.
Účetní závěrku Základní školy Velehrad a Mateřské školy Velehrad za rok 2013
8.
Hospodářský výsledek Základní školy Velehrad ve výši 33 444,59 Kč. Schvaluje převod
a rozdělení tohoto zisku do fondů ZŠ dle rozhodnutí ředitele ZŠ Velehrad
9.
Hospodářský výsledek Mateřské školy Velehrad ve výši 21 749,51 Kč. Schvaluje převod
tohoto zisku do fondu rezerv MŠ Velehrad.
10.
Rozpočtové opatření – přijetí úvěru od ČS ve výši 2500tis. Kč na financování podílu
obce na projektu TJ Sokol Velehrad – „Výstavba šaten a sociálního zařízení fotbalu“
11.
Finanční příspěvek Mysliveckému sdružení Háj Velehrad-Modrá ve výši 40tis. Kč na
výsadbu mladých stromků, na obnovu a údržbu zeleně
12.
Prodej pozemku p.č. 621 (pozemek pod bytovým domem čp. 271) o výměře 211 m2
vlastníkům bytových jednotek čp. 271

Zastupitelstvo obce neschválilo:
1.
Prodej obecního pozemku p.č. 626, k.ú. Velehrad (ulice Nad Chmelnicí)

Zastupitelstvo obce ukládá:
1.
Realizovat zatravnění venkovní plochy pod „Turistickým centrem Velehrad“
Termín: do 20. 5. 2014
Zajistí: obecní úřad, stavební výbor
2.

Zajistit výběrové řízení na generální rekonstrukci ČS 1 u Magny Moravie
Termín: do 31. 5. 2014
Zajistí: výběrová komise, ZO,
Investa s.r.o Uh. Hradiště

3.

Zajistit výběrové řízení na zasklení schodiště a zádveří na Turistickém centru
Termín: do 31. 5. 2014
Zajistí: Výběrová komise, ZO
Investa s.r.o. Uh. Hradiště

4.

Zajistit pravidelný provoz a realizaci výstav v „Turistickém centru Velehrad“
Termín: průběžně
Zajistí: OÚ, pracovníci TC

5.

Zajistit hladký průběh voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech
23. a 24. 5. 2014
Termín: 23. a 24. 5. 2014
Zajistí: volební komise, prac. OÚ

……………………………………………….
starosta ing. Stanislav Gregůrek

……………………………………………..
místostarostka Anna Straková

