tn
Vzniklo

Vlastní
Počet

USNESENI

./0t

z

A

z 15. zasedání zastupitelstva obce černotín,
konaného dne22.4.2021ve Společenském centru v černotíně

1. Zo

2. ZO

schválilo program l5. zasedániZo Čemotínkonaného dne 22.4.202I.

vza|o na vědomí informace starosty

předchozího

Zo konaného dne 2.3.202I.

o

ěinnosti

oÚ od posledního Zasedání

3. Zo

zvolilo členy návrhové komise 15. zasedáníZo ČemotínMichala Vacka a Miroslava
Vaculu.

4. Zo

molilo ověřovatele zápisu 15. zasedáni

Rýpara.

Zo

ČemotínLucii Mynářovou a Jaroslava

5. Zo

schválilo prodej ěásti pozemkup.č,.7412 v k.ú. Hluzov o výměře 90 m2 zacenlJsO Kč/
m2, kupní cena celkem 4500 Kč Janovi a Marii Robovým a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.

6. Zo

schváIilo prodej části pozemku p.č. 7413 v k.ú. Hluzov o ýměře I54 m2 za cenu
50Kč/m2, kupní cena celkem 7700 Kč Jarmile Záchové a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

7. Zo schválilo
odkoupení pozemku p.č.280/l o výměře
')
-- . starostu podpisem
Kě/m'a pověřuje
kupní smlouvy.

20O m2 v k.ú. Hluzov za cenu 50

8. Zo

schválilo přenechiíní do užíváníformou vypůjčkyčást pozemku p.č. 351/1 o ýměře
0,68 m2 z celkové Úměry pozemku 4580 m2 v k.ú. Černotínza účelemumístění
samoobslužného vydejního místa Zásilkovny Z-Boxu a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.

9. Zo

schválilo úěast na valné hromadě spoleěnosti Vodovody akana|izace Přerov, a.s. a
pověřuje místostarostu Michala Vacka zastupováním obce na valné hromadě.

l0.Zo

schválilo účetnízávérku za rck 2020 pÍispěvkové organizace ZákIadni škola a
mateřská škola Čemotína současně schvaluje qýsledek hospodďení l5 200'81 Kč za rok
2020 apřidělení této celé částky do rezervního fondu.

ll.Zo

schválilo účetnízávěrku obce Cernotín za účetníobdobí 2020 sestavenou

k31.12.2020.

12.

Zo

schválilo závěrečný účetobce Cernotín za rck 2020 vč,etně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 ze dne 23.2.202l a vyjadřuje souhlas
s celoročnímhospodařením obce Černotín,atobezvyhrad.

13.

Zo

bere na vědomí rozpoětové opatření č.I ze dne 5.2.2021, rozpočtové opatření
č;2 z15.3.202l

t.

Ing.

Michal Vacek
místostarosta

