Zápisnica
napísaná z 10. zasadnutia obecného zastupite stva zo d a 14.12.2012
Program: 1. Zahájenie zasadnutia obecného zastupite stva
------------ 2. Schválenie overovate ov zápisnice
3.Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
rok 2013
4. Schválenie rozpo tu obce na rok 2013
5. Rôzne
6. Uznesenie
7. Záver
Prítomní: 1. ubomír Novosad – starosta obce
------------2. Poslanci - Ing.. Miroslav Minar ík, Ing. Lenka Vokelová Ing. Zdena Bohušová,
Daniel urkovský
Rokovanie
Starosta zahájil zasadnutie, privítal zú astnených a predstavil program.
Pristúpilo sa k 2.bodu programu: Za overovate ov zápisnice boli stanovení Ing. Miroslav
Minar ík a Daniel urkovský. Hlasovanie: všetci zú astnení /4/ za.
K bodu 3: Starosta obce predstavil návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady . 1/2012 na rok 2013. Prerokovaná bola sadzba dane pre stavby na ostatnú
podnikate skú a zárobkovú innos vo výške 0,50 €/m2, pri om sadzba dane pod a
zákona má by maximálne 10-násobok najnižšej sadzby dane pre stavby na bývanie
a drobné stavby. Predložený návrh sa upravuje v súlade so zákonom s tým, že sadzba
dane pre stavby na bývanie sa nemení a sadzba dane pre stavby na ostatnú podnikate skú
a zárobkovú innos sa znižuje na 0,33 €/m2, rovnako za každé nadzemné podlažie
u stavieb na ostatnú podnikate skú a zárobkov ú innos .
Sadzby ostatných miestnych daní a poplatkov zostávajú v platnosti pod a návrhu.
Hlasovanie: všetci zú astnení /4/ za.
K bodu 4: Starosta predstavil návrh rozpo tu obce Vrchteplá na rok 2013 na úseku
príjmov a výdavkov.
Rozpo et na úseku príjmov je navrhovaný v sume 40 546,00 €
Rozpo et na úseku výdavkov je navrhovaný v sume 40 546,00 €
Hlasovanie: všetci zú astnení (4) za.
K bodu 5 – Starosta predstavil innos za predchádzajúce obdobie.
Uznesenie z 10. zasadnutia obecného zastupite stva zo d a 14.12.2012:
1. Schva uje
overovate ov zápisnice : Ing. Miroslav Minar ík a Daniel urkovský
2. Schva uje Všeobecne záväzné nariadenie obce . 1/2012 na rok 2013
3. Schva uje rozpo et obce Vrchteplá na rok 2013 na úseku príjmov a výdavkov vo výške
40 546,00 €
4. Berie na vedomie
Informácie o innostiach vykonávané v obci za predchádzajúce obdobie.
Hlasovanie: Uznesenie schva ujú všetci zú astnení /4/ - 1 neprítomný
Overovatelia: Ing. Miroslav Minar ík
Daniel urkovský
Zapísala: Ing. Lenka Vokelová
ubomír Novosad, starosta obce

