USNESENÍ

z2. zaseďání zastupitelstva obce Černotíno

4Ú/

tť Áltc

konaného dne 13.12.2018 v zasedací místnosti obecního úřadu v Cernotíně

l. Zo schvá|ilo program 2'
z.

Zo

zasedání

Zo Černotínkonaného dne |3.|2.20|8.

vza|o na vědomí informace starosty o činnosti oÚ od posledního zasedání

předchozího Zo konaného dne 15.11.2018.

J.

Zo

4.

Zo

zvo|I|o členy návrhové komise 2' zased,áníZo ČernotínMichala Vacka a Jiřího
Reka.
zvo|1lo ověřovatele záoisu2.

zasedáníZo ČernotínLucii Mvnářovou

a Jaroslava

Rýpara.
5.

Zo

schvá|Ilo vystoupení obce z dobrovolného svazku obcí SdruŽení obcí střední Moravy
pověřilo starostu zasláním písemnérezignace člena na členstvísprávnímu výboru
SOSM.

a

6.

Zo projednalo žádost ZŠa MŠČemotíno vyjádření k zůstatku investičního fondu a
schválilo vrácení nevyčerpané částky investičníhopříspěvku ve výši 61 393'60 Kč
zÍizovateli.

7. Zo

schválilo povodňovou komisi ve složení: Jiří Andrýs, Michal Vacek, Jiří Rek, Josef
Rýpar, Milan Varkonda, Jiří Cagaš, Miroslav Vacula.

8. Zo

schváIllo Smlouvu o dílo č. sMCZ3l2019lP7 se společnostíEkoltes Hranice' a.s.a
pověřilo starosfu podpisem této smlouvy.

g. Zo

schválilo Mikroregionu Hranicko mimořádný členský příspěvek (investiční) na
Cyklostezku Bečva výši 689 780 Kč.

rc. Zo schválilo odkoupení pozemku

p.ě.47716 o výměře 227 m2 v k.ú. ŠpičkyZa cenu
pověřilo
podpisem
kupní smlouvy.
100 Kč/m2 a
starostu

Zo schválilo odkoupení pozemku p.ě,

1I.

477l18 o výměře 70 mz v k'ú. Špičkyza cenu 100
Kčlmz a pověřilo starostu podpisem kupní smlour,y. Pozemek 477/|8 vznikne
rozdělením pozemku p,č. 477 17,

12.

Zo schválilo odkoupení pozemku p.č' 477l|9

o výměře 84 m2 v k.ú. Špičkyza cenu 100

Kč/m2 a pověřilo starostu podpisem kupní smlour,y. Pozemek 477l|9 vznikne
rozdělením pozemku p.č. 477 /8.

13.Zo schválilo odkoupení pozemku p'č.254ll o výměře 2288m2 v k.ú. Hluzov zacenu
100 Kč/m2 a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy.
14,

Zo schválilo pronájem prostor kadernicwí v Cernotíně č.1
smlouvu a

15'

nájemní

pověřilo starostu podpisem této smlouvy.

Zo schválilo poskýnutí finančníhodaru TJ Sokol Černotín,spolek ve výši 100 000,Kč, darovací smlouvu a pověřilo starostu podpisem této smlouvy.

16. Zo schválilo odpisový p|ánZŠ a MŠČernotínna rok 2018 a odpisový plán ZŠa MŠ
Černotínna rok 2019.
17. Zo schválilo rozpočtovaný příspěvek na provoz příspěvkové organizace Zák|adni škola
a mateřská škola Černotínna rok 2018 ve výši 700 000,- Kč.

t8, Zo schválilo rozpočet obce Černotínna rok 2019 v paragrafovém znění podle

předloŽeného návrhu včetně projednaných změn' Závaznými ukazateli rozpočtu jsou na
rok 2019 paragrafy.

19. Zo pověřilo starostu k provádění rozpočtových opatření v roce 2019 včetně změn
týkajícíchse i závaznýchukazatelů s výjimkou příspěvku na provoz pro příspěvkovou
organizaci ZŠa MŠČernotín,kde starostamfrŽe provést rozpočtovéopatření ažpo
schválení příspěvku zastupitelstvem obce. opatření bude následně předloŽeno
na nejbližším zasedání Zo.

20. Zo schválilo postup provedení inventur ke dni 31.12,2018 dle Plánu inventur na rok
2018. Komise bude pracovat v tomto sloŽení: předseda Michal Vacek, členové:Ing. Jiří
Andýs, Ing. Miroslav Vacula.

2I. Zo schválilo finanění částku 40.000,-

Kč, za rok 2018 do fondu obnovy kana|izace.

22. Zo vzalo na vědomí rozpočtovéopatření ě. L3 ze dne

i 6.1 1.2018.
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Michal Vacek

místostarosta

