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Obec Skalka u Doks
  Skalka u Doks č. 44,  472 01 Doksy
  IČ 00673439                                                     Tel. : + 420 487 873 667
  web: http://www.ouskalka.cz /        e-mail: prochazkova@ouskalka.cz
  Bankovní spojení: Česká spořitelna Doksy,  č. účtu:  0928162349/0800

Šesté zasedání obecního zastupitelstva konané dne 19. 11. 2015
v zasedací místnosti obecního úřadu od 17:00 do 18:30 hodin

Usnesení

Přítomno: 7
          Omluveno: 0

Z 31/15 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.1/2015

Z  
OdPa Pol.

Úkon –
Příjmy (Kč) UZ

Na 
OdPa Pol. UZ

Úkon –
Výdaje (Kč) Poznámka

4116 51 141,35 33113234

4116 289 795,65 33513234

1039 5137 -196 867,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

1039 6122 196 867,00 Stroje a zařízení

3341 5171 -10 000,00 Opravy a udžování

2212 5171 10 000,00 Opravy a udžování

2212 5139 -533,50 Nákup materiálu j.n.

2212 5171 533,50 Opravy a udžování

6409 5321 -45 000,00 Neinvestiční dotace obcím    

6171 5169 45 000,00 Nákup ostatních služeb

8115 -340 937,00

Příjmy 0,00 Výdaje 0,00

Navýšení příjmů o 340 937,- s použitím položky 8115, ostatní RO jsou pouze přesuny položek
                                      Odpovídá: starosta                            Termín: ihned

Z 32/15 Zastupitelstvo obce projednalo a  schválilo sestavení návrhu rozpočtu na rok 2016
Návrh rozpočtu na rok 2016, viz. příloha č.1
Celková výše příjmů   3 084 667,00 Kč
Celková výše výdajů  3 316 861,00 Kč
Jedná se o schodkový rozpočet. Rozpočtové výdaje budou pokryté z přebytků z minulého období 
(položka financování +8115). Částka  232 194,00Kč
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce dne 04. 11. 2015 - 19. 11. 2015

                     Odpovídá: starosta                            Termín: ihned

Z 33/15  Zastupitelstvo obce schválilo žádost o odkoupení pozemku
Žádost o odkoupení pozemku p.p.č. 396 (ostatní plocha) podána dne 19. 10. 2015 panem Miroslavem Černým,
bytem Kunštátská 1089, 290 01 Poděbrady. Žádost o dkoupení souvisí s účelem rozšíření zahrady
na pozemku p.p.č 237/5, který je ve vlastnictví žadatele. 
Cena za m2 výše uvedeného pozemku (Ostatní plocha) činí 8,-Kč/m2

Odpovídá: starosta                            Termín: ihned

Z 34/15 Zastupitelstvo obce schválilo Návrh na podání žádosti o uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací 
a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu a 
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o přidělení 1 pracovníka na veřejně prospěšné práce mezi ÚP ČR pracoviště Liberec a Obcí Skalka u Doks
                   Jedná se o jednoho pracovníkakterý bude vykonávat veřejně prospěšné práce v obci od 01.01.2016

Odpovídá: starosta                            Termín: ihned
Z 35/15 Zastupitelstvo obce schválilo Vánoční nadílku, spojenou s besídkou pro děti

Věcný dárek v ceně do 250,-Kč pro jedno dítě věku do 15 let – 27 x 250,- Kč = 6 750,- Kč
Pohoštění v ceně 2000,-Kč. Termín konání je 4. 12. 2015.
Částku uhradí obec ze svého rozpočtu.

                      Odpovídá: starosta                             Termín: ihned
Z 36/15 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Dohody o provedení práce s paní Jaroslavou Paříkovou
              Návrh na uzavření Dohody o provedení práce na úklid a to na dobu od 01. 12. 2015 do 31. 03. 2016. 

Jedná se o drobné úklidové práce na Obecním úřadě a v obci Skalka u Doks. 
              Měsíční odměna za vykonanou práci  1 800,- Kč hrubého (1 530,- čistého).              

                     Odpovídá: starosta                                                       Termín:  ihned
Z 37/15 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Dohody s paní Martou Dvořákovou o pronájmu místnosti pro kadeřnické 

služby v budově Obecního úřadu Skalka u Doks  na rok 2016.
           Jedná se vždy o jeden den v měsíci. Částka za pronájem je 150,00 Kč měsíčně

Odpovídá: starosta Termín: do 31.12.2015
Z 38/15 Zastupitelstvo obce schválilo na finanční odměnu panu Janu Noskovi ve výši 6000,- Kč hrubého, a panu 

Vlastimilu Prskavcovi ve výši 4000,- hrubého za práci v lese.
Tato odměna bude vyplacena spolu s výplatou za listopad 2015 ve výplatním termínu.

Odpovídá: starosta                        Termín: ve výplatním termínu
Z 39/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Návrh rozpočtu 2016 – Svazek obcí Máchův kraj
             Celková výše příjmů 93 100,00 Kč

Celková výše výdajů 78 500,00 Kč
Jedná se o přebytkový rozpočet, kde rozpočtové příjmy jsou větší než rozpočtové výdaje. Tyto přebytky
zůstanou na běžném účtu a lze je rozpočtovým opatřrním zapojit do rozpočtu nebo ponechat jako přebytek
k využití v příštím období

Odpovídá: starosta                             Termín: na vědomí
Z 40/15 Zastupitelstvo obce schválilo žádost o pronájem sklípku o výměře 16m2 na p.p.č. 370

Žádost byla podána dne 9. 11. 2015 panem Michalem Přečkem. Žadatel bude využívat tento prostor
výlučně k soukromým účelům, k uskladnění ovoce a vín. Tento prostor a jeho okolí se bude udržovat
na vlastní náklady.
Navrhovaná částka za pronájem je 100 Kč/ rok

Odpovídá: starosta                         Termín: od 1.1.2016
Z 41/15 Zastupitelstvo obce schválilo změnu zbytkové hodnoty a způsobu výpočtu odpisů v odpisovém plánu

z 5% na 0%
K 31. 12. 2014 je nutné si upravit zbytkovou hodnotu (dříve vyřazovací zůstatková cena) a výpočet odpisů pro rok 
2015. Důvodem je novela ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku. Informace o ČÚS č. 708 byla zveřejněna
na stránkách MF ČR dne 23. 1. 2014. 

Odpovídá: starosta                         Termín: ve výplatním termínu
Z 42/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zakoupení programu KEO 04 z důvodu ukončení podpory DOS aplikací

Jedná se o změnu modulů majetek a mzdy – přechod na novou řadu programů KEO 4 
Cena po slevě 20% činí 13 746,- Kč

Odpovídá: starosta                             Termín: na vědomí
Z 43/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce Skalka u Doks za rok 2015

Dílčí přezkoumání proběhlo dne 21.10.2015, Přezkoumané období od 1.1.2015-31.8.2015
Dílčí přezkoumání vykonal: Bc. Kamila Vlasáková 
Při dílčím přezkoumání nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky

Odpovídá: starosta                             Termín: na vědomí

Jana Procházková     Zapsal:
         starostka obce                                                                                         Karel Šverma

………………………………….                                                        ……………………………………..

     Vyvěšeno dne: 20.11.205 Sejmuto dne: 05.12.2016     
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