Usnesení z veřejného zasedání ZO Bušín dne 10. 6. 2020
Bod 141

ZO bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ze dne 12.3.2020

Bod 142

ZO bere na vědomí kontrolu hospodaření obce k 31.5.2020.

Bod 143

ZO schvaluje výsledky inventur za rok 2019

Bod 144

ZO schvaluje odpis znehodnocených předmětů z majetku Obce Bušín dle
návrhu inventarizační komise v celkové pořizovací hodnotě 85.680,80 Kč.

Bod 145

ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2019 Obce Bušín, Bušín 84, 789 62
Olšany, IČO: 00302457

Bod 146

ZO Bušín schvaluje závěrku za rok 2019 příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Bušín, okres Šumperk, příspěvková organizace,
Bušín 150, 789 62 Olšany, IČO: 70985481 se zlepšeným hospodářským
výsledkem z hlavní činnosti 18.559,70 Kč, z hospodářské činnosti
13.616,50 Kč, celkem ve výši 32.176,20 Kč Kč a převedení této
částky do rezervního fondu organizace na hrazení výdajů hlavní činnosti.

Bod 147

ZO schvaluje závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření Obce Bušín za rok 2019 bez výhrad

Bod 148

ZO bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 1/2020 ve výši 146.382 Kč

Bod 149

ZO bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 2/2020 ve výši 9.000 Kč

Bod 150

ZO schvaluje záměr a následné uzavření smlouvy směnné o převodu
pozemků p. č. 104/2 a p. č. 90/10.

Bod 151

ZO schvaluje:

a) přijetí dotace ve výši 10.000,- Kč od Olomouckého kraje
b) spolufinancování nákladů na účel dle smlouvy o poskytnutí
dotace od Olomouckého kraje obcí Bušín
c) uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2020/03065/OKH/DSM
v dotačním programu „Program na podporu JSDH“
s Olomouckým krajem, na částečnou úhradu výdajů na vybavení
JSDH obce Bušín

Datum vyhotovení zápisu: 12. 6. 2020

Bod 152

ZO schvaluje povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků pro ZŠ Bušín na
školní rok 2020 / 2021

Bod 153

ZO schvaluje
a) pořízení nového územního plánu obce Bušín, podání žádosti o pořízení nového
územního plánu obce Bušín u obce s rozšířenou působností, u Městského úřadu
Šumperk, odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic, jako
orgán územního plánování
b) a pověřuje starostku Jarmilu Hlouškovou zahájením úkonů pro pořízení nového
územního plánu

Bod 154

ZO schvaluje zařazení území obce Bušín do územní působnosti MAS
Horní Pomoraví na programové období 2021-2027.

Zapsala:

Cikrytová Martina v.r.

Ověřovatelé zápisu: Josef Diviš v.r.

dne:

12.6.2020

Bc. Miroslav Vaněk v.r.

dne: 12.6.2020

Jarmila Hloušková – starostka v.r.

Vyvěšeno: 12.6.2020
Sejmuto:

Datum vyhotovení zápisu: 12. 6. 2020

