UsneseníZastupitelstvaobce Věžniceze dne 12.6.2019
Usneseníč.70lzo!9
ZastupiteIstvo
obce Věžniceschvalujeověřovatelezápisu pana Ing.Josefa Má|ka a pana Ing.Pavla
Mottla
Usneseníč.7Ll2ot9
programuzasedáníobod č'7 - sm|ouvas ČEZ,bod č.
Zastupite|stvo
obce Věžniceschvalujedop|nění
_
.8 Sm|ouvao dí|oK|oboucká|esnís"r.o.a o bod č'9 prodejpozemků.
ostatníbody se posunou.
Usneseníč.72l2oL9
Zastupitelstvo
obce VěžniceschvaIuje
dopIněnýprogramzasedání.
Viz pří|ohazápisuč.2.
Usneseníč.73lzotg
Zastupite|stvo
obce Věžnicebere na vědomí Zprávu o výs|edkupřezkoumáníhospodařeníobce
pří|oha
Věžnice,viz
zápisu č. 3. Zastupite|stvo
obce Věžniceukládá starostovizveřejnitvšechny
povinnostizveřejňovat
nezveřejněné
dokumentydo 30.6.2019a v budoucnostidbát na dodržování
povinnězveřejňované
dokumentyvčas.Nedostatkyv inventarizaci
se odstranípři ínventurách
na konci
roku 2019.
Usneseníč.74l2oL9
Zastupitelstvoobce VěžniceschvaIujes výhradamihospodářskývýs|edekZák|adníško|ya Mateřské
ško|yVěŽniceza rok 2018 ve výši- 215 942,92Kč'Hospodářskývýs|edekve výši-2L5 942,92Kčbude
pokrytz budoucích
příjmů
rozpočtových
Zša MŠVěžnice.Pří|ohač.4 Výs|edekhospodaření
ZŠa Mš
Věžniceza rok 2018, pří|ohač.5 Výkazziskua ztrátzša tvŠvěžniceza rok 2018,pří|ohač.6 Rozvaha
Zša Mš Věžniceza rok 2018.
Usneseníč'.75|2ot9
Z důvoduzjištění
závažných
nedostatků
ve vedeníúčetnictví
a v hospodaření
ZŠa vtŠvěžnlceV roce
2018 a z důvoduzápornéhohospodářského
výsledkuza rok 2018 s dopadem do rozpočtuobce
VěŽnice, uk|ádá ZastupiteIstvoobce Věžniceředite|ce ško|y, aby přijaIa taková opatření, aby
neopakova|y.
se nedostatkyv hospodařeníjiž
Tato opatřenípřed|oží
starostoviobce nejpozdějí
do 1.0.
7.2oI9. Současně
Zastupite|stvo
obce Věžniceuk|ádáředitelceško|y,aby obcipo každém
čtvrt|etí,
nejpozdějido konce nás|edujícího
měsíce,předkláda|a
účetní.výkazy
s podrobnýmvyúčtováním
prostředků
po ukor1čení,druhého
z rozpočtu
čerpánífinančních
obce.Poprvétak učiní
čtvrt|etí2019.
Usneseníč,76l2oL9
ZastupiteIstvo
obce VěžniceschvaIujezávěrečnýúčetobce Věžniceza rok 2018.
Pří|ohyzávěrečného
účtuobce Věžnice:.pří|oha
č.7 Závěrečnýúčetobce Věžniceza rok 2018, pří|oha
pří|ohač.9 Výkazziskůa ztrát k 31',12,2018,
č'8 Výkazpro hodnoceníp|něnírozpočtu
k31'.12.2018,
Rozvahak31',12.2018,
Pří|ohaúčetní
závěrkyobce Věžnice.
Usneseníč'.77l2o19
Zastupite|stvo
obce Věžniceschva|uje
účetní
závěrkuobce Věžniceza rok 2018.Pří|ohač'8 Výkazpro
pří|ohač. 9 Výkaz ziskůa ztrát k 31'.12.2018,
hodnoceníplněnírozpočtuk 31.].2.2018,
Rozvaha
k 31''t2.20L8,Pří|oha účetn
ízávěrkyo bce Věžnice.

Usnesení
č.78l2ot9
Zastupite|stvo
obceVěžnice
schvaIuje
sm|ouvu
číslo
Z-S24-12_8120063659
s firmouČEZDistribuce,
pří|oha
pověřuje
a.s.,Viz
zápisuč.10.Podpisem
sm|ouvy
starostu.
Usnesení
č.79l2ol9

I
L.

Zastupite|stvo
obce Věžniceschva|uje
Sm|ouvuo dí|oč.50/57/o5/I9sfirmou K|obouckálesnís.r.o',
podpisemsm|ouvypověřujestarostuobce.
viz pří|ohač.1.1..

Usnesení
č.8ol2ot9
Zastupite|stvo
obceVěžniqe
Sm|ouvu
kupnís
schvaIuje
9 ln|qlrvě budoucí

r, bytem

a paní'
bytem
ra prodejstavebníparce|yparc.č.t59/I3 o výměře 737 m2 v k. ú.HorníVěžniceza kupnícenu
4oo,-Kč/m2.
Viz přÍ|ohazápisuč.12. Podpisemsm|ouvypověřujestarostuobce.

Usnesení
č.8tl2ot9
Zastunit.plstyo
obcq.Věžnice
schvalujeKupnísm|ouvus
bytem
parce|u
a
stavební
Viz.pří|oha;zápisrl
č.I7x/3.
č.
1.3'.Podpisem
sm|ouvy
',
pověřujestarostuobce.
Usnesení
č,82l2ot9
pozemkydle
'KrajiVysočina
Zastupitelstvo'.obce
Věžnicesouh|así
se zveřejněním
záměru darovat.
návrhuDarovací
vizpří|oha
zápisuč.14.
sm|ouvy,
Usnesení
č.83l2aL9
Zastupite|stvo
záměrupřijmoutdaremod KrajeVysočina
obce.Věžnice
souh|así
se zveřejněním
pozemkydle návrhuDarovací
sm|ouvy,
vizpří|oha
zápisuč.15'
Usnesení
č.8412019
ZastupiteIstvo
obceVěžnice
berena vědomíinformacepřednesené
starostouobce.

