
Usnesení

z 22. zasedání zastupitelstva obce Paseka konaného dne 24.5.2010 v 17.00 hodin
v zasedací místnosti OÚ v Pasece

Zastupitelstvo obce Paseka schvalu~

1. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 včetně

nezávislého auditora O výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok

2009 výrokem "s výhradou" a schvaluje Opatření ke zprávě o výsledku

hospodaření obce Paseka za rok 2009

2. Směrnice:

č.1/2010 Vnitroorganizační směrnice vedení a systém zpracování účetnictví
č.2/2010 Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad
č.3/2010 Směrnice k postupu při uplatnění DPH
č.4/2010 Směrnice opravné položky k pohledávkám
č.5/2010 Směrnice pro časové rozlišování k § 69 vyhlášky č.410/2009Sb.
č.6/2010 Směrnice pro vedení pokladny
č.7/2010 Směrnice Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní
závěrky k § 45-54 vyhlášky č.410/2009 Sb.,ČSÚ 701
č.8/2010 Směrnice o evidenci majetku
č.9/2010 Směrnice o inventarizaci

3. Převodový můstek směrné účtové osnovy na rok 2010

4. Registraci Obce Paseka podle §94 odst.1 zákona č.235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, s tím, že Obec Paseka

se s účinností od 1.1.2010 stává plátcem daně z přidané hodnoty.

Osvědčení o registraci bylo organizaci vydáno 9.11.2009 Finančním

úřadem ve Šternberku pod pořadovým číslem spisu: 1479/1993 -

Daňové číslo: DIČ CZ00299316



5. Vedení účetnictví pro rok 2010 ve zjednodušené formě, a to

s účinností od 1.1.2010 pro příspěvkové organizace MŠ Paseka a ZŠ

Paseka

6. Rozpočtové opatření č.1/2010 - Volby do poslanecké sněmovny

Parlamentu ČR - dotace od Krajského úřadu Olomouc ve výši 21 000,-

Kč

7. Výkup pozemku parcela č.2002/5 o výměře 7m2 - ostatní plocha za

účelem výstavby cyklostezky mezi obcí Paseka - OLÚ Paseka od pana

Zdeňka Fidlera a paní Ludmily Sládkové (kterou zastupuje paní Marie

Hejná) a to za cenu 30,- Kč /m2 a zplnomocňuje starostu obce

k podpisu této kupní smlouvy

8. Uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Pasekou, Paseka čp.17,783 97

(jako dárce) a Odborným léčebným ústavem Paseka, p.o. Paseka 145,

783 97 (jako obdarovaný) a zplnomocňuje starostu obce k podpisu

této smlouvy. Obec Paseka poskytne OLÚ Paseka peněžitý dar ve výši

50 tis.Kč na vybavení centrální jídelny pacientů

Zastupitelstvo obce Paseka bere na vědomí:

1. Cenu vodného a stočného ve výši 48,40 Kč pro obec Paseku

s účinností od 1.7.2010

Jiří Blažek
starosta obce
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Růžena Čejková

místostarostka obce
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