
USNESENÍ  Č. OZ/06/2020 

Obecního zastupitelstva Obce Orlické Záhoří přijaté na veřejném zasedání 

dne 03.06.2020 
Schvaluje: 
06/2020/01 
Navrhovateli zápisu byli určeni: XXXXX 

Ověřovateli zápisu byli určeni: XXXXX 

Zapisovatelem byl určen: XXXXX 

 

06/2020/02 

Odkup pozemků p.č. 243/2, 3020, 3021 v k.ú. Bedřichovka, vše ostatní komunikace - silnice 

                

06/2020/03 
Závěrečný účet obce Orlické Záhoří na rok 20198 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2019 

s výhradou, na základě nichž přijímá opatření k nápravě  

- Účet 408 – „Opravy předcházejících účetních období“. Oba případy byly přeúčtovány zápisem  408/669 ve výši Kč 

1.359.160,69 a Kč 13.000,-- 
- Pohledávka za Euroregionem Glacensis byla opravena zápisem….-377/-672 

- Investiční dotace byla opravena zápisem …….672/403 

- Dar od Škody Auto a.s. opraveno zápisem – 408/403 

06/2020/04 

Účetní závěrku Obce Orlické Záhoří za rok 2019. Protokol o schvalování účetní závěrky obce za rok 2019, 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  9.320.931,20 

 

06/2020/05 
Protokol č. 02/2020 o výsledku veřejnoprávní kontroly za rok 2019  a Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy 

Orlické Záhoří 22 za rok 2019, včetně převodu hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské 

školy Orlické Záhoří ve výši 44.315,98 do rezervního fondu 

 

06/2020/06 

Protokol č. 01/2020 a Výsledek hospodaření SKI Areálu za rok 2019 ve výši Kč  34.731,62 Kč, jako ztráty na účet 429 

 

06/2020/07 
Protokol č. 03/2020 a Výsledek hospodaření S.O.M. spol. s.r.o. se ziskem ve výši 35.261,40 Kč 

 

06/2020/08 

Podání žádosti o dotaci „Modernizace osvětlení komunikace II/311 v Orlickém Záhoří „ ve výši 1.392.279,94 Kč. Dotace ve 
výši 95 % z IROP prostřednictvím MAS Splav 

 

06/2020/09 

Smlouvu o zřízení VB – služebnosti č. IE-12-2005997/VB/3 Orlické Záhoří, střed obce-rek. NN za kNN 
 

06/2020/10 

Převod vodní plochy p.č. 3328 o výměře 11518 na SKI Areál, za 1,--Kč/m2. Částka 1,-- Kč/m2 je z důvodu převodů na 

firmu, která je v majetku obce. 
 

06/2020/11 

Prodej pozemků dle GP 391-49/2020.  

Pozemek číslo 3202/1 manželům XXXXX za 150,--Kč/m2 a pozemek číslo 3203/5 XXXXX za 50,--Kč /m2  
 

 

Bere na vědémí: 
06/2020/12 
Rozpočtové opatření č 3 

 

 

 
 

    -----------------------------                                                                                                ---------------------------- 

       podpis  místostarosty                                                                                                             podpis starosty 

                   

 
 



 
 
 
 
 
 


