
Usnesení Č. 11 z jednání ZO 29.03.2012

I. za schvaluje:

1) Zprávu o finančním hospodaření obce Vacov za rok 2011 /příl. č. 11
Závaznými ukazateli rozpočtu jsou v příjmech i výdajích jednotlivé paragrafy dle

návrhu rozpočtu /viz příloha č. 2/
Rozpočet obce Vacov na rok 2012 je přebytkový.

Celkové příjmy rozpočtu ve výši 19.887.000,- Kč
Financování ve výši - 3.200.000,- Kč (splátky úvěru)
Celkové výdaje 16.687.000,- Kč

2) Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Vacov za rok 2011 a ZO v souladu se zákonem
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 28 odst. 6 písmeno a)
předepisuje řediteli ZŠ a MŠ Vacov vrátit na účet obce č. 2322281/1 00 nevyčerpané
prostředky z roku 2011 ve výši 489.327,61 Kč

3) Prodej pozemku p.č. 51/1 k.ú. Rohanov o výměře 503 m2 za cenu 100,- Kč/ m2 paní
Janě Kopecké, Horní Planá. Reálná cena pozemku činí 50.300 Kč. Kupující zajistí
kupní smlouvu a vklad do KN.

4) Prodej pozemkové parcely č. 786/5 v k.ú. Vacov o výměře 1.159 m2 za cenu 350,-
Kč/ m2 panu Vladimíru Wieserovi, Strakonice. Reálná cena pozemku činí 405.650
Kč. Obec Vacov zajistí kupní smlouvu a vklad do KN.

5) Budoucí prodej pozemkové parcely č. 679/10 v k.ú. Vacov o výměře 1.215 m2 za
cenu 350,- Kč/ m2 manželům Pavlu a Veronice Krtoušovým, Branišov. Reálná cena
pozemku činí 425.250 Kč. Obec Vacov zajistí kupní smlouvu a vklad do KN.

6) Koupi části pozemku p.č. 51/49 - díl "f' o výměře 16 m2 za cenu 100,- Kč/ m2.
Kupní cena je 1.600 Kč a bude splatná do 30 dnů od obdržení listiny prokazující
zápis do katastru nemovitostí.

7) Koupi pozemku p.č. 315/80 - orná půda o výměře 32 m2 a pozemku p.č. 316 -
ostatní plocha o výměře 82 m2 vše v k.ú. Vlkonice u Vacova za cenu 20,- Kč/ m2.
Kupní cena je 2.280 Kč a bude splatná do 30 dnů od obdržení listiny prokazující
zápis do katastru nemovitostí. Návrh na vklad podává kupující Obec Vacov.

II. za bere na vědomí:
1) Zprávu o činosti knihovny za rok 2011
2) Výroční zprávu Nadačního fondu Karla Klostermanna a informaci o záměrech

činosti na rok 2012.

Hlasování: pro 15, proti O, zdržel se O.

Zapsal: J.Blatná Dne: 29.03.2012
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