Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Kosořice
konaného dne 22. května 2019
Zastupitelstvo obce Kosořice po projednání:
a) schválilo
12/19
program 4. zasedání
13/19
zapisovatelkou schůze paní Jaroslavu Kovaříkovou
14/19
ověřovatele zápisu: Veronika Boháčková, Michal Čermák
15/19
návrhovou komisi: Bc. Šárka Koch, Jaroslav Macháč
16/19
směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu
17/19
závěrečný účet obce Kosořice za rok 2018 s výhradou
18/19
účetní závěrku za rok 2018
19/19
přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR - Generálního ředitelství hasičského
záchranného sboru, z Programu „014D24 Dotace pro jednotky SDH obcí“ na akci
Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Kosořice, č. JSDH-V2-2019-00569
a spoluúčast z rozpočtu obce na dofinancování akce
20/19
zadávací dokumentaci na výběrové řízení na akci „Pořízení nového dopravního
automobilu pro JSDH Kosořice“
21/19
prodej části pozemkové parcely č. 668/2 o výměře 304 m2 v k.ú. Kosořice (dle nového,
dosud nezapsaného geometrického plánu č. 371-65/2019 ze dne 18. 2. 2019 se jedná
o nově vzniklou pozemkovou parcelu č. 668/8) z majetku obce Kosořice do vlastnictví
M. N., bytem S…, za cenu ve výši 42.200,- Kč, stanovenou Znaleckým posudkem
vypracovaným znalcem Zdeňkem Dolákem s připočtením nákladů na technické
zabezpečení prodeje
22/19
přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na kofinancování
akce Pořízení nového dopravního automobilu v rámci programu Dotace pro jednotky
SDH obcí, HAS/DOP/036662/2019
23/19
dar spolku Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 – Bohnice ve výši 3.000 Kč
24/19
povolení výjimky počtu dětí v MŠ Kosořice na školní rok 2019/2020 na 28 dětí
b) stanovuje
25/19
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění
rozpočtových opatření max. do výše 150 tis. Kč včetně u jednotlivého závazného
ukazatele. Poslední rozpočtové opatření v kalendářním roce může starosta obce
schválit v neomezené výši jak v příjmech, tak i ve výdajích.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového
opatření starostou.
c) vzalo na vědomí
26/19
zprávu ze závěrečného přezkoumání hospodaření obce Kosořice za rok 2018
27/19
zprávu finančního výboru o kontrole hospodaření příspěvkové organizace Mateřská
škola Kosořice za I.Q/2019
28/19
rozpočtová opatření č. 02/19, 03/19, 04/19
29/19
nápravu chyb a nedostatků z přezkumu hospodaření za rok 2018
30/19
počet přijatých žáků do MŠ Kosořice na školní rok 2019/2020
d) neschvaluje
31/19
záměr pronájmu pozemku č. 541/23 v k. ú. Kosořice

……………………………
Jan Adámek
starosta obce

…………………………
Denisa Mojžíšová Pýchová
místostarostka obce

