Usnesení z veřejného zasedání ZO Bušín dne 26.6.2019
Bod 76

ZO bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ze dne 15.4.2019

Bod 77

ZO bere na vědomí kontrolu hospodaření obce k 31.5.2019

Bod 78

ZO bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 3/2019 ve výši 29.150,- Kč

Bod 79

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2019 ve výši 25.000,- Kč

Bod 80

ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2018 Obce Bušín, Bušín 84, 789 62
Olšany, IČO: 00302457

Bod 81

ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2018 Základní škola a Mateřská škola
Bušín, okres Šumperk, příspěvková organizace, Bušín 150, 789 62 Olšany,
IČO: 70985481 se zlepšeným hospodářským výsledkem z hlavní činnosti
12.229,07 Kč, z hospodářské činnosti 132,50 Kč, celkem ve výši 12.361,57Kč
a navrhuji převedení této částky do rezervního fondu organizace na hrazení
výdajů hlavní činnosti.

Bod 82

ZO schvaluje závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření Obce Bušín za rok 2018 bez výhrad

Bod 83

ZO schvaluje:

a) přijetí dotace ve výši 347.400,- 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. 2019/02477/OSR/DSM
v dotačním programu „Program obnovy venkova Olomouckého
kraje 2019“ s Olomouckým krajem
Bod 84

ZO schvaluje:

a) přijetí dotace ve výši 21.400,- 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. 2019/01752/OKH/DSM
v dotačním programu „Program na podporu JSDH 2019“
s Olomouckým krajem, na částečnou úhradu výdajů na vybavení
JSDH obce Bušín
Bod 85

Zapsala:

ZO schvaluje žádost o neinvestiční dotaci pro SDH Bušín ve výši 30.000,Kč na Bušínskou pouť v září 2019.
Cikrytová Martina v.r.

Ověřovatelé zápisu: Ing. Renata Baslerová v.r.
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Miroslav Janků v.r.
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Hloušková Jarmila – starostka v.r.
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