Usnesení z veřejné schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov, konané dne 12.11.2013.
Veřejná schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov :

Bere na vědomí : 1) Informace účetní obce o průběhu a závěrech dílčího přezkoumání hospodaření obce
za rok 2013 , které se uskutečnilo dne 16.10.2013 Při tomto dílčím přezkoumání
hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
2) Návrh rozpočtu DSO Rychnovsko na rok 2013 .
3)Informaci o realizaci nákupu na základě žádosti o poskytnutí příspěvku z grantu
podpory rozvoje členských obcí DSO Rychnovsko.
Byl realizován nákup motorové pily Hu 460. Z celkové ceny 14.990 Kč byl obci
poskytnut grant ve výši 45% ceny, což činí částku 6.745 Kč.
Schvaluje : 1) Dodatek č.1 k Obchodním podmínkám ze dne 13.3.2013 na akci
„STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍHO ÚŘADU JAHODOV“.
Dodatek č.1 k " Obchodním podmínkám"je přílohou tohoto usnesení.
2) Smlouvu o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany
uzavřenou podle ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 46+ odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů mezi Obcí Jahodov a Městem Rychnov
nad Kněžnou.
3) Plán inventur a příkaz starosty obce k provedení inventarizace majetku obce za rok 2013,
který je přílohou tohoto usnesení. Inventarizační komise byla jmenována ve složení :
Předseda : Sameš Václav
Členky : Slezáková Štěpánka, Roosová Helena, Seidlová Ludmila.
4) Návrh rozpočtu obce na rok 2014, dle přílohy tohoto usnesení a rozpočtová opatření č.10 a
11, která jsou rovněž přílohou tohoto usnesení.
5) Uspořádání Mikulášské besídky pro jahodovské děti a na její uskutečnění uvolní
3 000.-Kč .
6) Zadání zimní údržby obecních komunikací panu Aleši Majšajdrovi z Rychnova nad
Kněžnou.
7) Požární řád a poplachové směrnice pro rekonstruovanou budovu OÚ a pověřuje funkcí
požárního preventisty pana Jiřího Janečka.

Jahodov 12. listopadu 2013.

Vlasta Dvorská,

František Šeda,

místostarostka

starosta obce

