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

USNESENÍ
31. zasedání Zastupitelstva obce Pňovice
konané dne 9. 6. 2021 v sálku staré školy od 18:00 hod.

Zastupitelstvo obce Pňovice schvaluje
1/31Z/2021

volbu návrhové komise ve složení Marek Maceják, Jan Vrba a Ing. Jakub Štábl, ověřovateli
zápisu Ing. Jiřího Ruprechta a Romana Tégla a zapisovatelkou Petru Špičkovou.

2/31Z/2021

program zasedání včetně doplněných bodů jednání.

4/31Z/2021

rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pňovice na rok 2021.

5/31Z/2021

účetní závěrku ZŠ a MŠ Pňovice a výsledek hospodaření za rok 2020.

7/31Z/2021

střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pňovice na roky 2022 - 2023.

8/31Z/2021

výjimku z nejnižšího počtu žáků na třídu základní školy ve školním roce 2021/2022.

9/31Z/2021

účetní závěrku obce Pňovice sestavenou k 31. 12. 2020, včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Pňovice za rok 2020 a výsledku hospodaření ve výši
7 038 842,49 Kč s výrokem: bez výhrad.

10/31Z/2021 celoroční hospodaření a Závěrečný účet obce Pňovice za rok 2020 s výrokem: bez výhrad.
11/31Z/2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu "Pňovice - Místní komunikace" mezi obcí Pňovice a
firmou PORR a.s. Praha a pověřuje starostu obce jeho podpisem.
12/31Z/2021 pořízení publikace "Pňovice - pohled do minulosti" jako dar občanům obce.
13/31Z/2021 finanční podporu projektu Na kole dětem Ze Štěpánova po Hané ve výši 5 000 Kč, užití znaku
obce při propagaci.
14/31Z/2021 darovací smlouvu na příspěvek ve výši 5 000 Kč při narození dítěte - ***a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.
15/31Z/2021 darovací smlouvu na příspěvek ve výši 5 000 Kč při narození dítěte - ***a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.
17/31Z/2021 darovací smlouvu na příspěvek ve výši 5 000 Kč při narození dítěte - *** a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.
21/31Z/2021 kontrolu usnesení zastupitelstva č. 30 kontrolním výborem.
Zastupitelstvo obce Pňovice bere na vědomí
3/31Z/2021

kontrolu usnesení a zprávu o činnosti.

16/31Z/2021 rozpočtové opatření č. 4/2021.
Zastupitelstvo obce Pňovice souhlasí
6/31Z/2021

s převedením výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Pňovice za rok 2020 ve výši 82 551,01 Kč
do rezervního fondu.

18/31Z/2021 s přijetím obce Dubčany do společnosti Vodohospodářská společnost Čerlinka s.r.o..

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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19/31Z/2021 se změnou článků 5. a 6. SPOLEČENSKÉ SMLOUVY obchodní společnosti s ručením
omezeným Vodohospodářská společnost Čerlinka s.r.o. – identifikační číslo 471 50 904,
spočívající v navýšení základního kapitálu o vklad 20.000,- Kč obce Dubčany.
20/31Z/2021 souhlasí se změnou článku 11. SPOLEČENSKÉ SMLOUVY obchodní společnosti s ručením
omezeným Vodohospodářská společnost Čerlinka s.r.o. – identifikační číslo
471 50 904, spočívající ve změně způsobu vypořádání při zániku účastníka ve společnosti
Vodohospodářská společnost Čerlinka s.r.o.

Radovan Štábl
starosta
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