
 

 
USNESENÍ  Č. OZ/05//2019 

Obecního zastupitelstva Obce Orlické Záhoří přijaté na veřejném zasedání 

dne 11.06.2019 
Schvaluje: 
05/2019/01 
Navrhovateli zápisu byli určeni: XXXXX 

Ověřovateli zápisu byli určeni: XXXXX 

Zapisovatelem byla určena: XXXXX 

 

05/2019/02 

Závěrečný účet obce Orlické Záhoří na rok 2018 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2018 

s výhradou, na základě nichž přijímá opatření k nápravě  

- zařazování a vyřazování pozemků, rozdělené geometrickým plánem se chybně přeceňují 
- vyřazení sněžného skútru 

- účet 403 – transfery na pořízení dlouhodobého majetku, z předložených inventarizačních podkladů nelze ověřit, zda účetní 

evidence souhlasí s majetkovou dotací 

                 

05/2019/03 

Účetní závěrku Obce Orlické Záhoří za rok 2018. Protokol o schvalování účetní závěrky obce za rok 2018, na jehož základě 

provede účetní obce přeúčtování výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení na účtu 431 na účet 432 – výsledek 

hospodaření minulých účetních období / nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta minulých let/ ve výši Kč  9.453.374,95 

 

05/2019/04 

Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Orlické Záhoří 22 za rok 2018, a převod hospodářského výsledku 

příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Orlické Záhoří ve výši 36.704,12 Kč 
do rezervního fondu školy  

 

05/2019/05 

Výsledek hospodaření SKI Areálu za rok 2018 ve výši Kč  34.312,34, který bude převeden na účet  
429 Neuhrazená ztráta minulých let 

 

05/2019/06 

….., na základě § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, uzavření smlouvy s právnickou osobou 
REGIO, projektový ateliér s.r.o., oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti (§ 24 odst. 1)  pro zajištění 

pořizovatelských činností včetně pořízení zprávy o uplatňování ÚP a Změny č. 1. 

a zároveň zpoplatňuje poměrnou spoluúčastí žadatelů o změnu za 1 objekt nově vzniklý cca Kč 5.000,-- 

 

05/2019/07 

Rozpočtové opatření č. 5 

 

05/2019/08 
Uzavření smlouvy s VODA CZ, service Jaroměř na údržbu a servis ČOV v majetku obce 

 

05/2019/09 

Prodej objektu bývalé hasičárny – na pozemku p.č. st.76/1, pozemku p.č. 339/1, pozemku p.č. 3389/10 a části pozemku dle 
GP p.č. 3393/2 vše v k.ú. Kunštát u Orlického Záhoří za cenu Kč 2.700.000,-- panu XXXXX a XXXXX 

05/2019/10 

…souhlas přístupu na pozemky v majetku obce Orlické Záhoří z důvodu likvidace invazních rostlin Městem Rokytnice 

v Orlických horách 

 

05/2019/11 

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby č. IP-12-2010999/SOBS VB/01 

 

 Neschvaluje: 
05/2019/12 

Prodej pozemku p.č. 3202 v k.ú. Kunštát u Orlického Záhoří 

                                                                                  -----------------------------                     ---------------------------- 
                                                                                     podpis  místostarosty                               podpis starosty 

                   

 
 
 
 



 
 
 
 


