USNESENí č. 6/12
ze 17. zasedání Zastupitelstva Obce Pohled
konaného dne 27.12.2012
Zveiejněna ]e upravená verze dokumentu z důvodu dodržení priměienosti rozsahu
zveiejnovanvch osobních údajů podle zákona
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
vplatném znění. Originál zápisu je k nahlédnutí na obecním úřadě.
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č.

1. Zastupitelstvo

obce

určuje:

a) ověřovateli zápisu Marii Kotoučovou a Luboše Sobotku.
2. Zastupitelstvo

obce schvaluje:

a) zařazení do programu zasedání Zastupitelstva Obce Pohled bod č. 2 - Projednání výše stočného
v obci v roce 2013; bod č. 3 - Projednání úhrady daně ze směny podílů na pozemcích v areálu Sv.
Anny a Simtanech; bod
7 - Informace o rozhodnutí Generálního finančního ředitelství k žádosti
obce o prominutí finančního dluhu obce a projednání podání nové žádosti o prominutí.
č.

b) program zasedání Zastupitelstva
c) Rozpočtové opatření

č.

Obce Pohled dne 27. 12.2012.

10/2012.

d) Rozpočet Obce Pohled na rok 2013.
e) Výhled rozpočtu Obce Pohled na roky 2014,2015.
3. Zastupitelstvo

obce rozhoduje:

a) škoda při škodní události ze dne 1. 2. 2012 (krádež zahradního traktoru obce John Deere) nevznikla
porušením povinností žádného zaměstnance ani zaměstnavatele a že způsobenou škodu na majetku
nikdo nezpůsobil nedbalostí ani úmyslným zaviněním a proto nebude po nikom požadovat náhradu
škody.
b) o výši poplatku za stočné 6 Kč/m3 pro rok 2013.
c) o úhradě obcí daně, ze směny s doplatkem spoluvlastnických
Anny a Simtan ve výši 21 849 korun.

podílů na pozemcích v areálu Svaté

d) o podání žádosti Finančnímu úřadu v Jihlavě, Tolstého 2, 58601 Jihlava, o prominutí zbylé části
finančního dluhu obce ve výši 1 800000 korun.
e) v souladu s § 85 písmo b) zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů o
poskytnutí peněžního daru starostovi obce v navrhované výši a s vyplacením daru v nejbližším
výplatním termínu.
4. Zastupitelstvo

obce

bere na vědomí:

a) Rozhodnutí Generálního finančního ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1, č. j 37333/12-1710010362, došlé 20. 12. 2012, ve kterém se žádost obce o prominutí částky ve výši 2480 000 korun
zamítá.

René Langer
místostarosta obce

Ing. Milan Klement
starosta obce

Ověřovatelé:
Vyvěšeno: 11.1.2013
Sejmuto: 28.1.2013
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OBECNÍ ÚŘAD POHLED
582 21 Pohled, Revoluční

IČO: 00268062
rel.: 569432821 tel./fax: 569
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