U z n e s e n i e č. 2 1. z 21 zasadnutia OZ dňa 26.04.2013

Obecné zastupiteľstvo

A/

Berie navedomie:

1. Plnenie uznesenie z predchádzajúceho zasadnutia
2. Plnenie rozpočtu obce k 31.03.2013 – príloha k zápinici
Príjmy: 73 198,53 € 24,94 %
Výdavky: 61 534,91 € 20,96 %
3. Správu osobitnej komisie v zmysle Zák. 357/2004 Z.z. o prehodnotení majetkových
priznaní vedúcich zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – príloha k zápisnici.
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Ostratice za rok
2012.
B/ S c h v a ľ u j e
1. Rekonštrukciu verejného osvetlenia s výmenou svietidiel, s tým, že rekonštrukcia
by bola splácaná postupne 10 rokov z úspory na údržbe a spotrebe elektrickej energie. Ročná
úhrada by predstavovala max. 3000,– €.
2. Záverečný účet obce Ostratice za rok 2012 – príloha zápisnici.
3. Výročnú správu obce Ostratice za rok 2012 - príloha zápisnici.
4. Čerpanie finančných prostriedkov vedených na účte v Prima Banke
5124003003/5600, vo výške 2794,56 €. Prostriedky budú vyčerpané na refundáciu nákladov
– Kaštieľ II. – pamiatkový výskum z r. 2007 vo výške 2794,56 €.
5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2013 – príloha k zápisnici.

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

Rozpočet na
rok 2013
v€
290813

Návrh na
1. zmenu
rozpočtu na
rok 2013 v €
-584

1. zmena
rozpočtu na
rok 2013
v€
290229

0

0

0

2725

0

2725

293538

-584

292954

Rozpočet na
rok 2013
v€
240280

Návrh na
2. zmenu
rozpočtu na
rok 2013 v €
-584

2. zmena
rozpočtu na
rok 2013
v€
239696

0

0

0

Finančné operácie výdavkové

53258

0

53258

Výdavky spolu

293538

-584

292954

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

6. Umiestnenie reklamy na budove Kaštieľ II. firmou Prefa Stav Topoľčany.
7. Vyradenie majetku obce v hodnote 429,46 € podľa vykonanej inventarizácie –
príloha k zápisnici
8. Vyradenie Školskej knižnice, Základná škola, 956 34 Ostratice 188 zo zoznamu
knižníc SR. Knižničný fond bude vedený ako kabinetná zbierka.
Za: 6 poslancov

