Usnesení

č. 19

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bánov,
konaného dne 24.4.2009 v suterénu Obecního úřadu.
Zastupitelstvo:
1. I. schvaluje
1. Předložený program a ověřovatele zápisu Marii Beníčkovou a Vladimíra Zálešáka.
2. Rozpočtový výhled na rok 2010/2011.
3. Rozpočtové změny č. 2/2009
1/ Mzda na pálenici p. Chovancovi
Příjmy
231 40 3639 2111
100.000,Výdaje
231 40 3639 5021
100.000,2/ Přijaté dary na vánoční zpívání
Příjmy
231 40 3319 2321
3. 000,Výdaje
231 40 3319 5175
3.000,3/ Přijaté dary na DCHB /madlo p. Světinský/
Příjmy
231 40 4351 2321
1.000,Výdaje
231 40 4351 5139
1.000,4/ Příjem z prodeje pozemku /p. Balouch/
Příjem
231 40 3639 3111
18.000,Výdej
231 40 3319 5139
12.000,- / NM zabíjačka/
231 40 6402 5364
6.000,- / vratka z voleb /
5/ Daň z lihu
Příjem
231 40 3639 2111
300.000,Výdej
231 40 3639 5362
300.000,6/ Zdravotní středisko
Výdej
231 40 3511 6121
3.393.000,231 40 3639 6121
- 1.893.000,Příjem
231 40 8115
1.500.000,7/ Hasiči elektroinstalace
Změna
231 40 5512 5171
+ 23.000,231 40 3639 6121
- 23.000,8/ Úklid společných prostor na DCHB / darovací smlouva Charitě/
Příjem
231 40 4351 2111
55.000,Výdej
231 40 4351 5229
55.000,4. Předběžný souhlas pro Zbyňka Vystrčila, Bánov č. 33 s užíváním místnosti v budově č. 428
k provozování činnosti podnikání – masérské služby.
5. Závěrečný účet obce za rok 2008, a to hospodaření obce Bánov za rok 2008
s přezkoumáním hospodaření bez výhrad.
6. Smlouva o pronájmu prostor přečerpávací stanice na Králově na umístění reklamní cedule
pro pana Františka Vaculína, Motel Pepčín, Havřice 400. Cena za rok 12 000,-Kč.
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7. Zástupce do školské rady od 1.9.2009 na další tříleté období, a to Ing. Marie Fremlová,
Luděk Vavrys a Mgr. Antonín Malý.
8. Souhlas s vybudováním zpevněné plochy před domem č. 123 pro odstavení osobního
vozidla.
9. Smlouvu o pronájmu nebytových prostor pro MUDr. Zbyňka Vrbu, MUDr. Zdeňku
Vrbovou, MUDr. Věru Kadlčkovou, MUDr. Jitku Gazdíkovou a MUDr. Martu Božkovou,
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pro MUDr. Dagmar Konečnou.
10. Revokaci usnesení č. 18/I./6 Hospodářský výsledek MŠ Bánov za rok 2008 ve výši zisku
160 144,70 Kč a ukládá MŠ povinnost částku 160 144,70 Kč převést na účet zřizovatele.
11. Revokaci usnesení č. 18/I./8 Hospodářský výsledek Základní školy Josefa Bublíka Bánov
za rok 2008 ve výši 454 514,18 Kč, z toho uhrazena ztráta roku 2007 348 064,30 Kč, zisk
tedy činí 106 449,88 Kč a ukládá ZŠ povinnost částku 106 449,88 Kč převést na účet
zřizovatele. Odpisový plán ZŠ na rok 2009.
12. Hospodářský výsledek MŠ Bánov za rok 2008 ve výši zisku 160 144,70 Kč, nařizuje
160 144,70 Kč převést do rezervního fondu MŠ.
13. Hospodářský výsledek Základní školy Josefa Bublíka Bánov za rok 2008 ve výši
454 514,18 Kč, z toho uhrazena ztráta roku 2007 348 064,30 Kč, zisk tedy činí
106 449,88 Kč, tato částku 106 449,88 Kč bude převedena do rezervního fondu.
Odpisový plán ZŠ na rok 2009.
14. Souhlas s vytvořením parkovacího místa u domu č. 339 na pozemku parc. č. 4361/33
v k.ú. Bánov.
15. Přísedící u soudu na období 4 let bude paní Ludmila Čapková, Bánov č. 87.
16.
- vydání sjezdu z místní zpevněné komunikace ulice u školy p.č. 2045/60
- vjíždění a přejíždění po p.č. 2045/227, 248 pro zásobení stavby na p.č. 2045/259.
- realizace krátkodobého připojení (staveniště přípojky) odsouhlaseného distributorem E.ON.
pro Radima Hauerlanda, Bánov č. 606 za podmínky, že vlastník pozemku p. č. 2045/259
v lokalitě Šraňky si vybuduje veškeré inženýrské sítě pro novostavbu na své vlastní náklady,
stavebník nebude požadovat po obci vybudování zpevněné příjezdové komunikace ke svému
pozemku ani výstavbu žádných jiných inženýrských sítí.
17. Pověření JUDr. Lubomíra Holbu zastupováním Obce Bánov jako opatrovníka v soudním
sporu mezi p. Josefem Beníčkem, Bytem bystřice p. Lop. č. 294 a Společností singularistů
v Bánově, se sídlem Bánov č. 321, s tím, že veškeré náklady spojené se zastoupením
budou hrazeny výlučně Společností singularistů v Bánově.
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II. stanovuje:
1. Příspěvkové organizace, zřízené obcí (Základní škola, Mateřská škola) nabývají na
základě rozhodnutí zřizovatele do svého vlastnictví věškerá oběžná aktiva pořízená
v běžném roce a drobný dlouhodobý majetek pořízený v běžném roce, a to aktiva
pořízená:
a) Na základě ročního plánu výnosů a nákladů. Ročním plánem nákladů a výnosů se
rozumí schválený plán při projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a
úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení při nařízení odvodů) schválených
zřízovatelem v průběhu roku nebo na základě finančního vypořádání.
b) Na základě tvorby a použití fondů PřO dle § 30, § 32 a § 33 a na základě schválených
přídělů fondů zřizovatelem při vypořádání VH roku minulého.
c) Na základě dalších usnesení zřizovatele k finančnímu (i fondovému) hospodaření PřO.
Do svého vlastnictví PřO zahrnují též dlouhodobý majetek mimo nemovitého majetku
pořízený na základě zřizovatelem schváleného rozpisu použití investičního fondu (§31 zákon
č. 250/2000 Sb.), případně investiční dotace investičního fondu, včetně úprav rozpisu
v běžném roce schválených zřizovatelem.
Zřizovatel tímto usnesením dává předchozí souhlas PO k přijetí daru do hodnoty 40 tis. Kč
v jednotlivém případě na dary účelově neurčené.
Dary účelově určené: K naplnění ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. § 39b předloží PO vždy
na pracovní poradu zastupitelstva obce soupis přislíbených darů pro vyžádání předchozího
souhlasu zřizovatele. Do doby udělelní předchozího souhlasu se připadné přijaté finanční
prostředky na základě přislíbených darů evidují jako přijatá záloha, po udělení souhlasu
zřizovatele se dar zařadí jako zdroj do rezervního fondu.
2. Odměny za výkon funkce členům zastupitelstva od 1.5.2009 dle nařízení vlády č. 20/2009
Sb.
III. bere na vědomí:
1. Sdělení o projednání žádosti finančního příspěvku na zdravotní středisko od obce
Bystřice pod Lopeníkem a obce Suchá Loz – obce nebudou přispívat.
2. Dopis p. Slané o opravě plotu na hřbitově.
IV. neschvaluje:
1. Vybudování samostatných přípojek plynu a vody pro budovu zdravotního střediska v
letošním roce.

Mgr. Zbyněk Král

Ing. Marie Fremlová

starosta

místostarostka

