Obec HOVORČOVICE
zastupitelstvo obce
Revoluční 33, Hovorčovice, 250 64 pošta Měšice u Prahy

U S N E S E N Í č. 05/2008
z veřejného jednání zastupitelstva obce, konaného dne 26. června 2008
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Hovorčovice za rok 2007
včetně „Zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 s výhradou
nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření“.
Přijímá tato opatření:
- bude správně účtovat na účtu 315 – pohledávky za rozpočtové příjmy; Termín: 12/2008
- v rámci inventarizace vystaví inventurní soupisy pohledávek a závazků a stav na běžném účtu
vedeném u Komerční banky a.s. Inventární soupisy třídy 0 spolu s pohledávkami a závazky
obce budou souhlasit s Rozvahou za předmětné období. Účetní opravy se tedy musí vždy
promítnout do inventurních soupisů; Termín: 12/2008
- okruh třídy 0 bude souhlasit proti fondu 901; Termín: 12/2008
- budou vystavovány účetní doklady jako opravy účtování, přesuny mezi majetkovými účty,
nebo opravné doklady.
2. Schvaluje Dodatek č.5 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování
č. S/200248/03300006/13/2004 se spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Pověřuje starostku jejím podepsáním.

odpadu

3. Schvaluje podání Žádostí o poskytnutí půjček obcím a mikroregionům na zpracování povinných
příloh k žádostem o podporu z Programu rozvoje venkova a vybraných operačních programů z Fondu
Středočeského kraje pro podporu absorpční kapacity obcí, na projekt Přístavby a přestavby mateřské
školy a Objekt hrubého předčištění - kanalizace.
4. Schvaluje rozpočtová opatření na příslušných položkách příjmů i výdajů:
- § 6171 Činnost místní správy, pol. 5361 Nákup kolků ⇒ změna z 0 Kč na 500,00 Kč
- § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, pol. 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
a jejich částí ⇒ změna z 298.000,00 Kč na 466.000,00 Kč
5. Bylo informováno o situaci v DPS a konstatuje, že nikdy neprojednávalo zrušení bytové jednotky č. 1
v DPS.
Bere na vědomí stížnost pana Straky a pověřuje starostku jejím vyřízením.

Ilona Rozhoňová v.r.
starosta obce
Vyvěšeno: 30.6.2008

Ing. Oldřich Lopata v.r.
1. místostarosta obce
Sejmuto:

