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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

Osmé zasedání obecního zastupitelstva konané dne 13. 12. 2012
v zasedací místnosti obecního úřadu od 17:00 do 18:30hodin

USNESENÍ
Přítomno: 7

              Omluveno: 0

P r o g r a m:
Z 77/12 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.4

Z  
OdPa

Pol. Úkon –
Příjmy (Kč)

UZ Na 
OdPa

Pol. UZ Úkon –
výdaje 
(Kč)

Poznámka

4116 +102 000,- 33513234 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu(VPP)

4116 +18 000,- 33113234 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu(VPP)

4116 +31 035,- 13101 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu(VPP)

3745 5011 +78 482,- Platby zaměstnanců v prac. poměru (VPP)

3745 5031 -7 068,- Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na 
st.pol.z.(ČSSZ)

3745 5032 -2 536,- Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 
(VZP)

3745 5032 -10 800,- Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 
(VZP)

3745 5032 33513234 +9 180,- -„-
3745 5032 33113234 +1 620,- -„-
3745 5032 -2 793,- -„-
3745 5032 13101 +2 793,- -„-
3745 5031 - 30 000,- Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na 

st.pol.z.(ČSSZ)

3745 5031 33513234 +25 500,- -„-
3745 5031 33113234 +4 500,- -„-
3745 5031 -7 759,- -„-
3745 5031 13101 +7 759, -„-
3745 5011 -79 200,- Platby zaměstnanců v prac. poměru (VPP)

3745 5011 33513234 +67 320,- -„-

3745 5011 33113234 +11880,- -„-

3745 5011 -20483,- -„-

3745 5011 13101 +20 483,- -„-

4111 -7 874,- 00098193 Nein..přij.transfery z všeob.pokl.správy SR

6115 5021 00098193 -70,50 Ostatní osobní výdaje

6115 5139 00098193 +5 941,- Nákup materiálu j.n.

6115 5137 00098193 -13744,5

3421 6121 -61004,- Budovy, haly a stavby

1039 2111 -1 362 460,- Ostat.záležit.lesního hospodář.(prodej)

1039 2112 +1 362 460,- Příjmy z prod.zboží(jinak nakoup.za úč.prod.)

3421 6121 -3 119,- Budovy, haly a stavby

1039 5156 +3 119,- Pohonné hmoty a maziva

3421 6121 -3 870,- Budovy, haly a stavby

1039 5139 + 3870,- Nákup materiálu j.n.
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3399 5175 -327,- Pohoštění

3319 5175 +327,- Pohoštění

3421 6121 -8 859,- Budovy, haly a stavby

3745 5139 +8 859,- Nákup materiálu j.n.

6171 5166 -579,- Konzultační, poradenské a právní služby

6171 5161 +579,- Služby pošt

8115 - 143 161,-

6115 5173 00098193 -71,- Cestovné (tuzemské i zahraniční) 

6171 5173 +71,- Cestovné (tuzemské i zahraniční) 

příjmy +143161,- výdaje 0,-

Odpovídá: starosta                                                       Termín:  ihned

Z 78/12 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce Skalka u Doks na rok 2013  
Celková výše příjmů   3 353 346,00 Kč,
Celková výše výdajů 3 416 672,00 Kč, 
Jedná se o schodkový rozpočet. Rozpočtové výdaje budou pokryté z přebytků z minulého období 
(položka financování +8115). Částka 63 326,- Kč
Rozpočet bude vyvěšen na úřední desce dne 14. 12. 2012

Změny oproti sestavenému návrhu rozpočtu:
OdPa Pol. Úkon – Příjmy 

(Kč)
OdPa Pol. Úkon –

výdaje (Kč)
Poznámka

0 1211 - 5 700,- Nein.přij.transf.ze SR v rám.souhr.dot.vztahu

Odpovídá: starosta                                                       Termín:  ihned

Z 79/12 Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek za TKO na rok 2013 činí 492,- Kč pro občany s TP (výjimky uvedené ve vyhlášce),
pro rekreanty 492,- Kč na objekt.
    Odpovídá: starosta                                                       Termín:  ihned

Z 80/12 Zastupitelstvo obce schválilo Směrnici 5/2012, Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu
Odpovídá: starosta                                                       Termín:  do 31.03.2013

Z 81/12 Zastupitelstvo obce schválilo prodloužení pracovní smlouvy s paní 
Taťjanou Starkbaumovou do 31. 12. 2013

              Jmenovaná je zaměstnaná na poloviční pracovní úvazek (20 hodin týdně) ve funkci 
               účetní obecního úřadu Skalka u Doks. Měsíční hrubá mzda zůstává stejná jako 
               v roce 2012.  

Odpovídá: starosta                                                       Termín:  ihned

Z82/12 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření dohody s paní Martou Dvořákovou 
o pronájmu místnosti pro kadeřnické služby v budově obecního úřadu 
Skalka u Doks  na rok 2013.

                    Jedná se vždy o jeden den v měsíci. Částka za pronájem je 150,00 Kč měsíčně.
     Odpovídá: starosta                                                       Termín:  ihned

Z83/12 Zastupitelstvo obce schválilo poplatky a platby v obci Skalka u Doks v roce 2013
              Veškeré poplatky a platby zůstávají stejné jako v roce 2012. 
             Poplatky za komunální odpad a psy:

 Poplatek za odvoz komunálního odpadu ………………..   492,00 Kč
 Fyzická osoba vlastnící rekreační objekt ………………...  492,00 Kč
 Poplatek za jednoho psa ………………………………….    50,00 Kč
 Poplatek za druhého a další psy …………………..………   75,00 Kč

               Termíny splatnosti poplatků:
     a) ve dvou stejných splátkách, na první pololetí příslušného kalendářního roku 
          nejpozději do 25. května, na druhé pololetí kalendářního roku nejpozději do 25. září

                   b) celou částku poplatku lze uhradit jednorázově, a to do 25. května příslušného
                             kalendářního roku.

                   c) vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný 
                              nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato povinnost vznikla.

                  d) Připadne-li den splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je
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     poplatek splatný nejblíže následující den.
               Ceny za prodej a pronájem pozemků v k.ú. Skalka u Doks :

 Pozemky stavební a ostatní, bez zavedené vody a elektřiny….  35,00 Kč/m2

 Pozemky v rekreační oblasti Nová Skalka ....………...………. 50,00 Kč/m2

 Pozemky manipulační (ostatní plocha) ………………………..  8,00 Kč/m2

               Nájemné za pozemky:
 Pozemky v obci Skalka u Doks  ………………………………. 1,00 Kč/m2

 Pozemky na Nové Skalce …………………………...…..…….. 3,50 Kč/m2

               Parkovné na obecních pozemcích
                Roční sazba za parkování na pozemcích obce :

 Osobní automobily do 3,5 tuny  ……………………..…      250,- Kč 
 Dodávkové vozidlo nad 3,5 do 5 tuny  .………...………      400,- Kč      
 Traktory a jiné zem. stroje a vozidla nad 5 tun  ………. 1 000,- Kč

Odpovídá: starosta                                                       Termín:  ihned

Z84/12 Zastupitelstvo obce schválilo prodej dřeva na prodej a samovýrobu na rok 2013
Prodej dřeva na samovýrobu: PÚ hm./paseka: 114,-Kč/prostorový metr/vč.DPH

              míchané stojící: 160,- Kč/prostorový metr/vč.DPH
Cena palivového dřeva nařezaného na 1 m:míchané: 570,- Kč/prostorový metr/vč. DPH 
(pro občany s TP ve Skalce u Doks a rekreanty)
Cena palivového dřeva nařezaného na 1 m: míchané: 920,- Kč/prostorový metr/vč. DPH
(pro ostatní občany)

Odpovídá: starosta                                                       Termín:  ihned

Z85/12 Zastupitelstvo obce bere na vědomí poděkování všem, kteří se podíleli na uspořádání Mikulášské besídky
Zvláště bychom chtěli poděkovat paní Kamile Válkové, která OÚ bezplatně zapůjčila prostory
k uspořádání besídky, dále také děkujeme za přispění firmě Respo, panu Ševčíkovi a panu Bláhovi.

Odpovídá: starosta                                                       Termín:  na vědomí

Z86/12 Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek smlouvy na odpady pro rok 2012.
Návrh na schválení dodatku ke smlouvě o odpadech s firmou AVE pro rok 2013.
Pro rok 2013 dochází k navýšení o 3%.

                     Odpovídá: starosta                                                       Termín:  ihned

Z87/12 Zastupitelstvo obce schválilo pověření starostky Obce Skalka u Doks
Zastupitelstvo obce Skalka u Doks pověřuje starostku obce pí.Janu Procházkovou,
k provedení  rozpočtového opatření č.5 za rok 2012 v lednu 2013.

Odpovídá: starosta                                                       Termín:  ihned

Z88/12 Zastupitelstvo obce schválilo finanční odměnu panu Janu Noskovi
Tato odměna bude vyplacena spolu s výplatou za prosinec 2012 ve výplatním termínu.

Odpovídá: starosta                                                       Termín:  ihned

Jana Procházková     Zapsal:
         starostka obce                                                                                         Karel Šverma

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

Vyvěšeno dne: 14.12.2012 Sejmuto dne: 31.12.2012
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