U S N E S E N Í č. 04/19
zastupitelstva obce Kounov ze dne 2.4.2019

Zastupitelstvo obce (dále ZO) v obci Kounov

I. Bere na vědomí
1.

zápis ze zasedání ZO a usnesení ZO Obce Kounov konaného dne 5.2.2019

II. Schvaluje
1.

program zasedání ZO Kounov

2.

zapisovatele zasedání Vladimíra Morčinka a ověřovatele zápisu Terezu
Rosovou Bretovou a Jana Vymetálka

3.

rozpočet obce Kounov pro rok 2019 jako schodkový takto:
celkové příjmy rozpočtu
financování ve výši:
celkové zdroje ve výši:

4 739 957,- Kč
1 930 123,- Kč
6 670 080,- Kč

běžné výdaje ve výši:
kapitálové výdaje ve výši:
celkové výdaje rozpočtu ve výši:

4 995 580,- Kč
1 674 500,- Kč
6 670 080,- Kč

Schodek bude kryt přebytky z minulých let. Závaznými ukazateli jsou
paragrafy, v rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů
povoluje.
4.

střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2022 - viz příloha

5.

celoroční hospodaření a závěrečný účet obce Kounov za rok 2018 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 bez výhrad

Obec Kounov, 517 92 Kounov 51, tel.: (+420) 494 664 224 nebo 494 664 196
e-mail: kounov@dobruska.cz, www.obeckounov.cz, IČ: 00274992

6.

účetní závěrku obce Kounov k 31. 12. 2018 bez výhrad a připomínek
a v rozsahu finančních výkazů:
- rozvahy sestavené k rozvahovému dni
- výkazu zisku a ztráty
- přílohy účetní závěrky
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2018
- inventarizační zpráva

7.

příspěvek na žáka ZŠ s trvalým pobytem v obci Kounov na r. 2019 ve výši
2000,- Kč/žák jmenovitě pro: Všetička Jan

8.

přesunutí bodu jednání o schválení dotace pro SDH Kounov na příští zasedání
po schůzce zastupitelstva obce s SDH Kounov

9.

podání žádosti o členství obce Kounov do Šedivinského spolku a jmenování
zástupce obce ve spolku – místostarostu obce - Vladimíra Morčinka

10. záměr prodeje části pozemku z p.č. 1800 v k.ú. Kounov u Dobrušky, bude
zveřejněn s mapkou
11. záměr samovýroby kalamitního dřeva v lese na Šedivinách, cena 1prm 50 Kč,
měřeno v hráních, včetně úklidu klestu, výzva bude zveřejněna

V Kounově dne 8.4.2019

…………………..……………..
Ing. B A Š E K Jaroslav
starosta

………………………………………
M O R Č I N K O Vladimír
místostarosta
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