Usnesení č.2/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lány ze dne 2.4.2008

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. zprávu starosty obce o činnosti zastupitelstva obce za 1. čtvrtletí roku 2008,
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. projednaný závěrečný účet hospodaření obce Lány za rok 2007 s výhradou,
2. dodatečné zařazení majetku obce na účet obce:
• vozidlo TATRA 148 CAS 32, RA3344 podle darovací smlouvy ze dne
8.11.2005
• územní plán obce Lány schválený v roce 2002 vč.změny č.1 z roku 2006
3. smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se spol..ČEZ-Distribuce a.s.
zastoupenou firmou Elektromont Matějka s.r.o. Nové Strašecí pro uložení kabelů na
pozemcích 185/141, 816/4, 182/1, 188/1 a 188/2 v k.ú. Lány,
4.

studii zástavby RD v lokalitě Lány-jižní sektor předloženou spol. SENEKA s.r.o.,
Suchý Vršek, Praha podle projektové dokumentace č. 2296/08, K-Projektu Rakovník,
za podmínky vyřešení výjezdu z dané lokality na komunikaci II/236,

5.

podle zákona č. 79/2008 Sb., přílohy č.1 o odměnách zastupitelů obce s platností od
1.3.2008 :
neuvolněný starosta
16.971,- Kč/měs.,
15.801,-Kč/měs.
neuvolněný místostarosta
předsedové výborů a komisí
1.240,-Kč/měs.

6.

rozpočtovou změnu č.1/2008,

7.

koupi pozemku p.č. 150/4 v k.ú. Vašírov o výměře 1.277 m2, za 100,-Kč/m2 od pana
Antonína Kindla, bytem Lány, Zahradní 281, zaměřeného GP č.57/08,

8.

žádost ZŠ Lány o převedení nevyčerpaných finančních prostředků v roce 2007 ve
výší 106.269,50 Kč do fondu rezerv ZŠ

Zastupitelstvo obce ukládá:
1. zaúčtovat na majetkový účet obce:
• vozidlo Tatra 148-Cas 32, RAA 33 44 podle darovací smlouvy ze dne 8.11.2005
• územní plán obce Lány schválený v roce 2002 vč. změny č.1 z roku2006
•
T: 30.4.2008
Z: M.Charousková, účetní
2. přeúčtovat z účtu 063 cenné papíry VKM na účet 069,
T: 10.4.2008
Z: M.Charousková, účetní

3. zpracovat vyřazovací protokol k majetkovému účtu 031 na pozemek p.č.816 v k.ú.
Lány,
T: 10.4.2008
Z: M.Charousková, účetní
4. zařadit kupní smlouvu na pozemek p.č. 200/39 o výměře 11 m2 v k.ú. Lány do
příslušných dokladů,
T: 10.4.2008
Z: M.Charousková, účetní

5. účtovat o poskytnutých provozních zálohách na účtu 314 (zálohy ČEZ),
T: průběžně
Z: M.Charousková
6. zpracovat směrnice na provedení inventarizace majetku obce,
T: do 31.8.2008
Z: A.Hlavsová, O.Krejčíř,
M.Charousková
7. zpracovat systém finančních kontrol hospodaření obce Lány,
T: do 31.8.2008
Z: A.Hlavsová, O.Krejčíř,
M.Charousková
8. zpracovat potřebnou dokumentaci k zažádání o stavební povolení na ČOV
a splaškovou kanalizaci ve Vašírově,
T: 30.6.2008
Z: K.Sklenička, V.Fencl
9. podat zprávu na odbor kontroly Krajského úřadu o přijatých opatřeních ke zprávě
o výsledku hospodaření obce za rok 2007,
T: 17.4.2008
Z: K.Sklenička
Karel Sklenička…………………………….
starosta obce
Václav Fencl……………………………….
místostarosta obce
Alena Hlavsová…………………………….
místostarostka obce
ověřovatelka zápisu
Bc. Oto Krejčíř …………………………….
ověřovatel

