Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce Vrchy ze dne 19.04. 2012.
Zasedání zastupitelstva obce Vrchy dne 19.04.2012 podle zákona
1. Schvaluje program 7. zasedání zastupitelstva
2. Schvaluje návrhovou komisi ve složení
předseda: Daniel Bohrn
členové

Č.

128/2000 Sb., o obcích.

obce

: Bedřich Pešl, Roman Navrátil

3. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočet obce na rok 2012 (v paragrafech) se
zapojením finančních prostředků z roku 2011, a to ve výši:
Přljrnová část: 6.612.099,- Kč
(6.612.099,- +
188.500,6.800.599,-)
Výdajová část: 5.852.944,- Kč
(5.852.944,- +
947.655,6.800.599,-)
Financování:
188.500,- Kč
- 974.655,- Kč (splátka úvěru org. 007 - 255.705,- Kč + spI. úvěru org. 010- 691.950,- Kč)

=
=

4. Zastupitelstvo obce Vrchy tímto v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písmo g) zákona
128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s. se sídlem Životice u Nového
Jičína 194, 74272, IČ 25872826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře paní Jiřinu
Pešlovou, nar. 01.04.1965, bytem Vrchy 36, 742 45 Fulnek. Delegace zástupce obce, jakožto zástupce
akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na všech řádných, mimořádných nebo
náhradních valných hromadách společnosti ASOMPO, a.s .. Tato delegace zaniká dne 30.09.2012 nebo
odvoláním zastupitelstvem obce. Zmocněnec je ve smyslu § 33a odst. 1 zákona
40/1964 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby
místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně paní Jiřina Pešlová, nar. 01.04.1965, bytem Vrchy
36,74245 Fulnek.
5. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Policii ČR ve Fulneku jednorázový finanční dar ve výši 5.000,- Kč na
zakoupení pohonných hmot v roce 2012 ..
6. Schvaluje usnesení ze 07. zasedání zastupitelstva obce Vrchy ze dne 19.04.2012.
7. Bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu od 18.01.2012 do 19.04.2012.
č.

č.

8. Bere na vědomí zprávu o provedené inventarizaci majetku obce za rok 2011 (k 31.12.2011).

Starostka obce: Jiřina Pešlová

