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z 4. zasedání zastupitelstva obce Cernotín,
konaného dne 15.5.2019 v zasedací místnosti obecního úřadu v Cernotíně

1. Zo schválilo

program 4. zasedání

Zo Černotínkonaného dne 15.5,2019,

2' Zo

vzalo na vědomí inÍbrmace starosty o činnosti oÚ od zasedáni ZO konanóho dne
zt.2.2019.

3. Zo

zvo|i|o členy návrhové komise 4, zasedáni ZO ČernotínMichala Vacka a Jaromíra
Kelara.

4. Zo

zvo|ilo ověřovatele zápisu 4. zasedání
Rýpara.

Zo Cernotín Lucii Mynářovou

a Jaroslava

5' Zo

schválilo zÍízeníjednoho pracovního místa provozní pracovník na dobu neurčitou.

6. Zo

schválilo novou podobu spisového a skartačního řádu.

7, Zo

schválilo veřejnoprávní smlouvu o výkonu městské policie
podpisem této smlouvy.

a

pověřilo starostu

8. Zo

schválilo přijetí dotace ve výši 34 000,. Kč od olomouckého kraje na pořízení
polohovacích pásů a přenosného plovoucího čerpadla pro jednotky SDH a pověřilo
starostu podpisem této smlouly.

9. Zo

schválilo příspěvek ve výši 10 000,- Kě na setkání barevných obcí'

rc. Zo schválilo směnu obecního pozemku p,ě,494lI27 o výměře 183 m2 zapozemek
p.č' 49414 o výměře 285 m2,bez nároku na r,yrovnání.

n.

Zo schválilo účastna valné hromadě spoleěnosti Vodovody akanalizace Přerov'

a.S. a

pověřuje místostarostu Michala Vacka zastupováním obce na valné hromadě.

|2.

Zo schválilo nájemní smlouvu

13.

Zo schválilo

o budoucí smlouvě o zÍízeníslužebnosti a pověřilo
starostu podpisem této smlouvy.

účetnízávěrku příspěvkové organizace ZákIadní a mateřská škola Černotín
zaučetníobdobí 2018 sestavenou k 3I.12.2018 a převod výsledku hospodaření zarok
2018 ve výši 6 775,74 Kč do Rezervního fondu a ve výši 6500,- Kč do Fondu odměn.

období 2018 sestavenou
14,Zo schválilo účetnízávěrku obce Cernotínzaúčetní

k 31.12.2018.

ó . Zo schválilo závěrečný účetobce Čemotínza rck

20 1 8 včetn é Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce zarok2018 ze ďne 7 '2'2019 a lryjádřilo souhlas
s celoročním hospodařením obce obce Černotína tobezvýhrad.

16.

Za schválilo sazebník úhrad za poskýování informací podle

zákona č.106/1999 Sb.
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z 29

na vědomí rozpočtovéopatření č,, 2 ze dne 25 "2.20l 9. rozpočtovéopatření č" 3
.20|9
a rozpočtové opatření č. 4 ze ďne 29 '4 .20|9
'3
.
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Michal Vacek
místostarosta

