Usnesení z veřejného zasedání ZO Bušín dne 7. 9. 2020

Bod 155

ZO bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ze dne 10.6.2020

Bod 156

ZO bere na vědomí kontrolu hospodaření obce k 31.8.2020.

Bod 157

ZO bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 3/2020 ve výši 144.500,-Kč
a č. 4/2020 ve výši 51.200,- Kč.

Bod 158

ZO schvaluje uzavření smlouvy na věcné břemeno se společností ČEZ
Distribuce, a.s.

Bod 159

ZO bere na vědomí uzavření smlouvy s ing. arch. Dagmar Vaníčkovou na
zhotovení nového Územního plánu Bušín.

Bod 160

ZO schvaluje navezení recyklátu do cesty nad školou – směr č. p. 56.
Pokračování opravy rozhodne ZO v roce 2021

Bod 161

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2020 ve výši 486.750,-Kč.

Bod 162

ZO schvaluje uzavření smlouvy o vypořádání smluvní spolupráce
s ing.Vladimírem Zouharem

Bod 163

ZO schvaluje zamítnutí žádosti o prominutí smluvní pokuty a odsouhlasení
rozložení smluvní pokuty do 24 měsíčních splátek, tj. do října 2022.

Bod 164

ZO schvaluje uzavření smlouvy o provedení geodetických a inženýrských
činností

Bod 165

ZO schvaluje žádost o poskytnutí peněžitého daru SDH Bušín ve výši
30.000,- Kč na Bušínskou pouť, pořádanou v září 2020.

Bod 166

ZO zmocňuje starostku obce:
1. provádět v průběhu roku rozpočtová opatření v příjmech rozpočtu obce
do 150.000,- Kč a ve výdajích rozpočtu obce ve výši do 150.000,-- Kč u
jednoho jednotlivého opatření,
2. provádět v průběhu roku úpravy mezi položkami příjmů a výdajů
v rozpisu rozpočtu obce,
3. provádět v průběhu roku rozpočtová opatření v příjmech i výdajích
rozpočtu obce z důvodu přidělení účelových prostředků ze státního
rozpočtu, z rozpočtu státních fondů, z rozpočtu Olomouckého kraje,
případně z prostředků Evropské unie.
Následně vždy na nejbližším zasedání podá starostka informaci o provedené
změně s ústním odůvodněním

Bod 167

ZO schvaluje zamítnutí žádosti o odkoupení pozemku

Bod 168

ZO schvaluje zajištění seřízení topení společností Jas Energo CZ, s.r.o. a
nákup odvlhčovačů v roce 2020, výměnu podlahové krytiny zařadí ZO do
rozpočtu roku 2021.

Zapsala:

Cikrytová Martina v.r.

Ověřovatelé zápisu: Josef Diviš v.r.

dne:

8.9.2020

Bc. Miroslav Vaněk v.r.

dne: 8.9.2020

Jarmila Hloušková – starostka v.r.
Vyvěšeno dne: 9. 9. 2020

