Obec Pňovice
Pňovice 187, 783 12, Pňovice
tel.č.: 585 380 069 | fax č.: 585 380 069 | e-mail: ou@pnovice.cz

USNESENÍ
26. zasedání Zastupitelstva obce Pňovice
konané dne 9. 12. 2020 v sálku staré školy od 18:00 hod.

Zastupitelstvo obce Pňovice schvaluje
1/26Z/2020

volbu návrhové komise ve složení Marek Maceják, Jan Vrba a Ing. Jakub Štábl, ověřovateli
zápisu Ing. Luďka Nádvorníka a Martina Oslance, zapisovatelkou Miloslavu Krejčí.

2/26Z/2020

program zasedání včetně doplněných bodů jednání.

4/26Z/2020

rozpočet obce na rok 2021.

5/26Z/2020

Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024.

6/26Z/2020

příkaz starosty k provedení inventarizace majetku a plán inventur za rok 2020 včetně
inventarizační komisi ve složení: Marek Maceják, Ing. Luděk Nádvorník a Luboš Čunderle.

7/26Z/2020

Obecně závaznou vyhlášku obce Pňovice č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

8/26Z/2020

darovací smlouvu na příspěvek ve výši 5 000 Kč při narození dítěte - *** a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.

9/26Z/2020

dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Pňovice a pověřuje starostu obce jeho podpisem.

11/26Z/2020 úhradu parkovného ve výši 2 000 Kč.
12/26Z/2020 smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského
zařízení a o smlouvě budoucí nájemní, smlouvu o nájmu plynárenského zařízení a pověřuje
starostu obce jejich podpisem.
13/26Z/2020 dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo "Zvýšení energetické efektivity a zlepšení vnitřního prostředí v
budově ZŠ a MŠ Pňovice" mezi obcí Pňovice a firmou TOMA Olomouc, s.r.o. Olomouc a
pověřuje starostu obce jeho podpisem.
15/26Z/2020 prominutí plateb nájemného nájemcům (kadeřnictví, kosmetika) nebytových prostor domu čp.
187 za období od 1. října do 31. prosince 2020.
16/26Z/2020 žádost ZŠ a MŠ Pňovice o převedení finančních prostředků z rezervního do investičního fondu
ve výši 400 000 Kč.
18/26Z/2020 střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Pňovice na roky 2021 - 2022.
Zastupitelstvo obce Pňovice bere na vědomí
3/26Z/2020

kontrolu usnesení a zprávu o činnosti.

10/26Z/2020 rozpočtové opatření č. 13/2020.
Zastupitelstvo obce Pňovice vyslovuje souhlas
14/26Z/2020

s pracovněprávním poměrem Luboše Čunderleho a obcí Pňovice pro výkon prací "Správa a
údržba obce", kterou bude vykonávat na dohodu o provedení práce v roce 2021.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Zastupitelstvo obce Pňovice nařizuje
17/26Z/2020 na základě provedené kontroly hospodaření v souladu s ust. § 28 zákona č. 250/2000 Sb.
odvod peněžních prostředků Základní školy a Mateřské školy Pňovice, příspěvkové organizace
ve výši 600 000 Kč z investičního fondu do rozpočtu obce.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, které byly zamítnuty
Zastupitelstvo obce Pňovice schvaluje úhradu parkovného ve výši 3 000 Kč.

Radovan Štábl
starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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