Usnesení z XIII. zasedání Zastupitelstva městyse
Ostrov u Macochy konaného dne 25.6.2009
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu
XIII. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy pana Josefa Mrázka a pana Zdeňka
Vašíčka.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov
u Macochy:
1) Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a sčitatele hlasů
2) Zpráva o činnosti Rady městyse
3) Projednání a schválení Závěrečného účtu obce 2008
4) Činnost a hospodaření ZŠ a MŠ v Ostrově u Macochy, příspěvkové organizace
5) Projednání návrhu rozpočtových změn – rozpočtové opatření 1/2009, určení
pravomoci k rozpočtovým opatřením
6) Návrh na odpis a likvidaci hmotného majetku
7) Různé
a)Strategie Místní akční skupiny Moravský kras
b)Zabezpečení místních hodů spojených se sjezdem rodáků
c) náměty a připomínky občanů
Usnesení č.3
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy bere na vědomí zprávu o činnosti rady městyse od
posledního zasedání bez připomínek.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy:
1.Schvaluje Závěrečný účet městyse za rok 2008 s výhradou
2.Bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse
3.Ukládá kontrolnímu výboru do 15 dnů zkontrolovat odstranění nedostatků, které zajistí
účetní městyse paní Florková
4.Ukládá starostovi městyse do 15 dnů předat písemnou zprávu o odstranění nedostatků
odboru kontroly Jihomoravského kraje.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo městyse schvaluje účelový dar pro dojíždějící žáky ve výši 4.000 -, Kč pro
školní rok 2009/2010.
Usnesení č. 6
1. Zastupitelstvo městyse v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci rady města k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
Do výše 300.000,- Kč včetně v těchto případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů,
nebo

b) jsou-li vyvolaná organizačními změnami na úřadě, pokud tyto změny nevyvolávají
další nároky na finanční prostředky městyse (nezvyšuje se celkový rozpočet městyse)
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může rada městyse samostatně provádět jen
v případech:
a) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií
nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení
úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná
rizika z neoprávněné úhrady.
b) Úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje,
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože
výdaj musí být realizován.
2. Zastupitelstvo městyse si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený
radě městyse.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy, dává souhlas se zařazením do územní působnosti
MAS Moravský kras o.s. pro období 2008-2013 a prohlašuje, že bylo seznámeno se Strategií
MAS Moravský kras pro období 2008-2013 a Strategickým plánem Leder „Nové výzvy a
nové příležitosti pro Moravský kras“,

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy na základě vyrozumění o schválení účelové dotace
souhlasí s přijetím následujících dotací do rozpočtu obce:
a) dotace na Podporu zkvalitnění služeb turistických informačních center
43.000,- Kč
b) dotace na Opravy elektroinstalace, výměnu okenních a dveřních prvků, sanace kotelny a
uhelny
40.000,- Kč
c) dotace na projekt Mobilní jevištní a pódiový systém
100.000,- Kč
d) dotace na Uspořádání akce u příležitosti 660. výročí první písemné zmínky o obci Ostrov u
Macochy
70.000,- Kč
e) dotace na úroky z úvěru na infrastrukturu k RD
108.000,- Kč
f) dotace na opravu a přemístění pomníku obětí II. světové války
40.000,- Kč
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy souhlasí s přihlášením datových schránek
od 1. 7. 2009 pod spisovou službou města Blanska.
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