Usnesení
z 1. mimořádného jednání zastupitelstva obce Jindřichovice konaného dne 26.01.2012
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení usnesení zastupitelstva obce č.:
- 187/11, 188/11, 189/11, 190/11, 191/11, 192/11, 193/11, 194/11, 195/11, 196/11,
197/11, 198/11, 199/11
- 88/08 úkol trvá – nákup pozemku od města Rotava; od PF ČR st.492-484 se
uskuteční v roce 2012
- 25/10 úkol trvá – prodej pozemku paní Vrbasové se uskuteční v roce 2012
- 11/11, 105/11 úkol trvá – prodej pozemku paní Kubíčková a Šnoblová se
uskuteční v roce 2012
- 106/11 úkol trvá - nákup pozemků se uskuteční v roce 2012

Zastupitelstvo obce:
I. schvaluje:
Usnes.1/12
Podání žádosti o dotaci na územně plánovací činnost pro rok 2012 vyhlášené Karlovarským
krajem. Žádost je možné podat do 23. března 2012.
Usnes.2/12
Žádost vedoucího redaktora Větrníku o vyplacení zbylých 2.000,-- Kč za vykonanou redakční
práci v roce 2011 na čtyřech číslech občasníku Větrník.
Vedoucí redaktor Větrníku ve své žádosti uvádí, že mu za výše uvedenou práci byla na
základě ústní dohody přislíbena odměna ve výši 4.000,-- Kč. V roce 2011 byla vedoucímu
redaktorovi Větrníku vyplacena dohoda ve výši 2.000,-- Kč.
Usnes.4/12
Dodatečně odpisování majetku podle § 66 vyhlášky 410/2009 Sb.:
„Dlouhodobý majetek včetně technického zhodnocení se odpisuje z ocenění stanovené podle
§25 zákona postupně v průběhu jeho používání.“
„První použití metody odpisování dlouhodobého majetku provedou účetní jednotky poprvé
v účetní závěrce sestavované k 31.prosinci 2011. Při tomto prvním použití metody odpisování
dlouhodobého majetku účetní jednotky nezobrazují náklady související s odpisováním tohoto
majetku v účetním období roku 2011 a promítnou do účetnictví k 31.prosinci 2011 hodnotu
oprávek k odpisovanému dlouhodobému majetku jako oceňovací rozdíl při změně metody.“
Rovnoměrný způsob odpisování znamená, že účetní jednotka stanoví předpokládanou dobu
používání příslušného majetku v letech a provádí odpisy každý rok ve stejné výši.

II. bere na vědomí:
Usnes.3/12
Rezignaci pana PhDr. Františka Kšajta ke dni 9.1.2012 na funkci vedoucího redaktora
Větrníku a na funkci kronikáře obce Jindřichovice s tím, že pan Kšajt provede zápis do
kroniky obce za rok 2011. Za zápis do kroniky obce bude panu Kšajtovi vyplacena odměna
dle domluvy.
Je zapotřebí udělat poptávku na vedoucího redaktora novin a kronikáře.
Poslat panu Kšajtovi dopis o nutnosti provést zápis do obecní kroniky za rok 2011.
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III. ukládá starostce obce:
Usnes.1/12
Podat žádost do 23. března 2012.
Usnes.2/12
Doplatit 2.000,-- Kč vedoucímu redaktorovi Větrníku. Měsíc výplaty určí paní starostka.
Usnes.3/12
Vzít na vědomí a zajistit zápis do obecní kroniky za rok 2011.
Usnes.4/12
Vzít na vědomí.

Usnesení bylo vyhotoveno dne 27.1.2012.

……………………………
Anna Polívková, v.r.
starostka

……………………………
Irena Lechanová, v.r.
místostarostka

Ověřovatelé usnesení:
Ing. Polívka Ivan, v.r.

……………………………

Lavrenčík Jan, v.r.

……………………………
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