
USNESENí

z verejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Prodašice, konaného dne
25.3.2009 od 18.30 hod. na OÚ Prodašice.

Zasedání vyslechlo:

1) Informaci o hospodarení obce za IV. ctvrtletí roku 2008.

2) Návrh na zmenu sazby cestovních náhrad s platností od 1.1.2009 dle nové
vyhlášky c. 451/2008 Sb.

3) Návrh na sestavení rozpoctového výhledu obce Prodašice na roky 2009,2010 a
2011.

4) Návrh rozpoctu obce na rok 2009.

5) Zprávu o inventarizaci majetku obce ve správe OÚ.

6) Návrh na výpoved smlouvy uzavrené s firmou MlD-danový a úcetní servis S.LO.
v roce 2000. Predmetem této smlouvy je poskytování služeb zpracování dat
úcetnictví, výkaznictví, rozpoctu a mezd.

7) Žádost firmy TADOS Roždalovice na vytvorení splátkového kalendáre na dosud
nezaplacenou fakturu za odebrané drevo-kulatinu DB (cca 100.000,-Kc).

8) Návrh na zakoupení dvou parkových lavicek k detským hracím prvkum.

9) Informaci o údržbe zelene na obecních pozemcích.

Po diskuzi zastupitelstvo schválilo:

1) Hospodarení obce za IV. ctvrtletí roku 2008.

2) Zmenu sazby cestovních náhrad s platností od 1.1.2009 dle nové vyhlášky c.
451/2008 Sb.

3) Sestavený rozpoctový výhled obce Prodašice na roky 2009, 2010, 2011.

4) Navrhovaný vyrovnaný rozpocet obce na rok 2009 ve výši 924.000,- Kc, vcetne
príjmu a výdaju uskutecnených v dobe rozpoctového provizoria.

5) Inventarizacní zápis o provedené inventarizaci majetku obce k 31.12.2008.
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6) Výpoved smlouvy uzavrené s firmou MlD-danový a úcetní servis s.r.o.v roce
2000. Predmetem této smlouvy je poskytování služeb zpracování dat úcetnictví,
výkaznictví, rozpoctu a mezd.

7) Splátkový kalendár pro firmu TADOS Roždalovice na dosud nezaplacenou
fakturu za odebrané drevo-kulatinu DB (cca 100.000,-Kc).

8) Zakoupení dvou parkových lavicek v hodnote cca 8.000,- Kc k detským hracím
prvkum.

9) Údržbou a úklidem zelene na obecních pozemcích schválilo pana Martina Jandu,
s kterým bude podepsána dohoda o provedení práce ve výši 5.000,-Kc.
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V Prodašicích dne 25.3.2009


