Usnesení
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, konaného v úterý 10. prosince
2013 v 18.00 hodin v sále Obecního úřadu v Pustějově.

Zastupitelstvo obce po projednání:
I.

Schvaluje

1.16.

Rozpočtové opatření č. 5/2013 (viz. př. č.l)

2.16.

Rozpočet na rok 2014 jako přebytkový

- příjmy 13.272 tis. Kč, výdaje 13.040 tis. Kč,

financování - splátky úvěrů u České spořitelny
3.16.

a.s. ve výši 232 tis. Kč (viz. př. č.2)

Zařazení správního území obce Pustějov do územní působnosti
území Místní akční skupiny

Regionu Poodří na období

zařazením do územní působnosti

Integrované

strategie

2014 - 2020. Schváleném

ISÚ MAS Regionu Poodří obci Pustějov nevznikají

žádné závazky vůči MAS.
4.16.
5.16.

První cenu do tom boly na obecní ples ve výši 6.000,- Kč
Příspěvek do tomboly

na ples příspěvkové

spolků v obci ve výši 1.000,- Kč v jednotlivém
6.16.

Finanční příspěvek

organizace

obce Pustějov a ostatních

případě.

na provoz v roce 2014 ve výši 10.000,- Kč Záchranné stanici a

centru ekologické výchovy v
7.16.

Poskytnutí

peněžitého

daru p. Jaromíru

Petru

) ve výši 6.000,- Kč,

ve výši 3.000,- Kč, Pavlu

~ ve výši 2.000,-Kč,

RNDr. Zdeňku

, ing. Lukáši

), Lubomíru,
v jednotlivém

případě, Karlu:

_

, ve výši 4.000,- Kč
",fe výši 6.000,-Kč.

8.16.

Finanční příspěvek na činnost ve výši 10.000,-Kč Tělocvičné jednotě SOKOL Pustějov.

9.16.

Zadání zpracování jednoduché
návratnosti

rekonstrukce

tzv. studie proveditelnosti,

Obecního domu.

využitelnosti

a ekonomické

II.

Bere na vědomí:

1.16.

Zprávu starosty o činností od 15. zasedání ZO Pustějov.

2.16.

Zprávu kontrolního

3.16.

Informaci

výboru o kontrole usnesení.

o výsledku

předběžné

kontroly

hospodaření

obce Pustějov ze strany KÚ

MSK a kontroly VPP ze strany ÚP nový Jičín.
4.16.

Informaci o postupu administrace
pod kostelem"

akcí: "Kanalizace a ČOV Pustějov", "Obnova parku

a" Úklid místních komunikací s cílem snížení prašnosti v Pustějově".

: o zachování a opravu Obecního domu.

5.16.

Žádost p. Květuše

6.16.

Informaci o činnosti knihovny v roce 2013.

7.16.

Informaci o ukončení činnosti Ordinace pro děti a mládež v Pustějově k 31.12.2013.

III.

Vydává

1.16.

Obecně

závaznou

ď

vyhlášku

systému shromažďování,

obce Pustějov

Č. 1/2013

o místním

poplatku

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

odpadů.

Ing. Tomáš Maiwaelder
starosta
v.r.

obce

Ing. Viliam

Malek

m ístostarosta
v.r.

za provoz

komunálních

