Příloha č. 4 k zápisu č. 7/2019

Výsledky projednání zastupitelstva obce Račice nad Trotinou na
zasedání konaném dne 10.12.2019
Usnesení:
č. 1-7/2019:
č. 2-7/2019:
č. 3-7/2019:
č. 4-7/2019:
č. 5-7/2019:
č. 6-7/2019:
č. 7-7/2019:
č. 8-7/2019:
č. 9-7/2019:
č. 10-7/2019:
č. 11-7/2019:
č. 12-7/2019:
č. 13-7/2019:
č. 14-7/2019:
č. 15-7/2019:

ZO schvaluje program jednání.
ZO schvaluje do návrhové komise pana Tomáše Malého, jako ověřovatele zápisu pana
Petra Černého a pana Pavla Staffu a zapisovatelem pana Milana Slováka.
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2020 jako vyrovnaný, ve výši příjmů 3 235 100,- Kč
a ve výši výdajů 3 235 100,- Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu je odvětvové členění
(paragrafy).
ZO schvaluje střednědobý výhled na období let 2021-2022.
ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Račice nad Trotinou.
ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku ze psů.
ZO schvaluje prodej nepotřebného movitého majetku obce (Přívěs SPORT JACHT PA
1600 C) panu Jiřímu Vašíčkovi, Hořiněves 95, dle záměru č. 2/2019 za cenu 1 500,-Kč.
ZO schvaluje odměnu za výkon neuvolněného starosty obce ve výši 12 888,- Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.1.2020.
ZO schvaluje odměnu za výkon neuvolněného místostarosty obce ve výši 8 000,- Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.1.2020.
ZO schvaluje odměnu za výkon předsedy výboru zastupitelstva obce ve výši 2 577,- Kč.
Odměna bude poskytována od 1.1.2020.
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z krajského dotačního titulu „Program obnovy
venkova 2020“.
ZO schvaluje Ing. Jana Bartoše jako zhotovitele akce „Projekt požární zbrojnice“, a to
na základě cenové nabídky ve výši 102 000,- Kč bez DPH.
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru pečovatelské službě Obecný zájem na rok
2020 ve výši 5 000,- Kč.
ZO schvaluje dohody o provedení práce na rok 2020 s panem Petrem Černým, panem
Liborem Machek, panem Tomášem Malým, panem Marcelem Moučkem, panem
Milanem Polákem a panem Pavlem Staffou na dobru určitou do 31.12.2020.

Bere na vědomí:
--Ukládá:
1. Uzavření kupní smlouvy s panem Jiřím Vašíčkem na prodej nepotřebného movitého majetku obce
dle záměru č. 2/2019.
zodpovídá: starosta
termín: do 31.1.2020

2. Uzavření smlouvy o dílo s Ing. Janem Bartošem na vypracování projektové dokumentace požární
zbrojnice.
zodpovídá: starosta
termín: do 31.1.2020
3. Sepsání smlouvy s pečovatelskou službou Obecný zájem o poskytnutí finančního daru na rok 2020.
zodpovídá: starosta
termín: do 31.1.2020

Milan S l o v á k

starosta

………………….

Libor M a ch e k

místostarosta

…………………..

Petr Č e r n ý

ověřovatel

………………….

Pavel S t a f f a

ověřovatel

………………….

Vyvěšeno: 17.12.2019
Sejmuto:

