
USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEDLNICE 
KONANÉHO DNE 25. 6. 2012 V  KIC SNĚŽENKA V SEDLNICÍCH

Usnesení č. 131/2012
ZO schvaluje hlasování samostatně ke každému bodu programu.

Usnesení č. 132/2012
ZO schvaluje navržené členy návrhové komise ve složení Jordánek , Oleják ,Skopal 

Usnesení č. 133/2012
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení z 9. zasedání ZO ze dne 30.4. 2012 konaného v sále 
KIC Sněženka

Usnesení č. 134/2012
ZO schvaluje zprávu o činnosti RO za období od minulého jednání ZO tj. od 30.4.2012
do 25.6.2012

Usnesení č. 135/2012
ZO bere na vědomí hospodaření obce za 1.- 5. - měsíc 2012.

Usnesení č. 136/2012
ZO schvaluje změnu rozpočtu obce č. 2 na rok 2012 a to:
Příjmy + 1.384.169,-  celkem 16.993.158,-
Výdaje + 1.384.169,- celkem 19.713.344,-
Financování tř. 8  beze změn celkem 2.720.186,-

Usnesení č. 137/2012
ZO schvaluje hospodaření obce Sedlnice za rok 2011 a Závěrečný účet obce Sedlnice za rok 
2011 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sedlnice  za rok 2011 s 
výhradou:
-ověřením evidence majetku, výkazu příloha sestaveného k 31.12.2011 a směrnice o evidenci, 
účtování a odepisování majetku bylo zjištěno, že o jiném drobném dlouhodobém hmotném 
majetku obec neúčtovala na příslušný podrozvahový účet a přijímá nápravné opatření 
k nedostatku zjištěném při přezkoumání hospodaření. Nedostatek byl odstraněn v měsíci 
dubnu doúčtováním majetku na příslušný podrozvahový účet.

Usnesení č. 138/2012
- ZO bere na vědomí Závěrečný účet DSO Region Poodří za rok 2011 včetně zprávy o 
přezkoumání hospodaření za rok 2011 
 - ZO bere na vědomí Závěrečný účet DSO Sdružení Povodí Sedlnice za rok 2011 včetně 
zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2011

Usnesení č. 139/2012
ZO souhlasí s navrženou změnou financování veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji

Usnesení č. 140/2012
ZO ruší Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní 
hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného 
právního předpisu



Usnesení č. 141/2012
ZO schvaluje koupi pozemků parc.č. 751 o výměře 1012 m2, parc.č. 753/2 o výměře 89 m2 a 
parc.č. 752 o výměře 280 m2 vše zapsané na LV č.  825 od pana Stanislava Dostála 3/4, pana 
Petra Zelinky 1/8 a pana Josefa Štefky 1/8 vše za cenu 14,- Kč/m2 tj. celkem 19374,- Kč.

……………………………..                                                       ……………………………..
     František Jordánek                                                                            Petr Oleják
        Starosta obce                                                                              Místostarosta obce


