
Usnesení

z 19. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, konaného dne 26. června 2014 v 19.00 hodin v
sále Obecního úřadu v Pustějově.

Zastupitelstvo obce po projednání:

I. Schvaluje

1.19. Celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Pustějov za rok 2013 a souhlasí s
celoročním hospodařením - bez výhrad.

2.19. Účetní závěrku Obce Pustějov za rok 2013.

3.19. Rozpočtové opatření č. 3/2014 - viz. příloha č. 1.

4.19. Cenu za stočné ve výši 11 Kč/m3 bez DPH v obci Pustějov pro rok 2014.

5.19. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900072978/2014 uzavřenou mezi obcí
Pustějov, RWE GasNet, s.r.o. a Mudr. Ján a Žaneta

6.19. Finanční příspěvek FK Pustějov ve výši 15.000,-Kč na zabezpečení fotbalových turnajů
"O kalich mistra Jana Husa", "O kalíšek mistra Jana Husa" a "Srandamač".

7.19. Finanční příspěvek Tělocvičné jednotě Sokol Pustějov ve výši 8.000,- Kč na činnost.

8.19. Smlouvu č. 11091236 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu životní prostředí, uzavřenou mezi Státním fondem
Životního prostředí České republiky a Obcí Pustějov.

9.19. Účetní závěrku ZŠa MŠ Pustějov a zápis o provedené inventarizacimajetku.

10.19. Převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Pustějov ve výši 43.374,93 Kč do rezervního
fondu příspěvkové organizace.

11.19. Dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě mezi Obcí Pustějov a ČS a.s. na financování akce:
"Kanalizace a ČOV v obci Pustějov.

12.19. Nákup pozemku p.č. 124/7 - zahrada o výměře 98m2 v k.ú. Pustějov za cenu 100
Kč/m2 od p. Vlasty

II. Bere na vědomí

1.19. Zprávu starosty o činnosti obecního úřadu od 18. zasedání Zastupitelstva obce
Pustějov.

2.19. Zprávu kontrolního výboru o kontrole usnesení.



3.19. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pustějov za rok 2013 provedenou
KU MSK.

4.19. Informace o postupu prací a administraci na akci - " Kanalizace a ČOV v obci
Pustějov".

5.19. Informaci o akceptaci žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí na akci: "Realizace energetických úspor na budově základní školy
v Pustějově".

Ing. Tomáš Maiwaelder
starosta

Ing. Viliam Malek
místosta rosta


