U S N E S E N Í
č. 25/14
zastupitelstva obce Kounov ze dne 20.3. 2014

Zastupitelstvo obce (dále ZO) v obci Kounov

I. Bere na vědomí
1. zápis ze zasedání ZO a usnesení ZO Obce Kounov konaného dne
30.1.2014

II. Schvaluje

1. program ZO Kounov
2. zapisovatele dnešního zasedání Stanislava Slánského a ověřovatele
zápisu Stanislava Smolu a Ing. Tomáše Vondráčka.
3. předložený plán společných zařízení KoPÚ Šediviny
4. rozpočet obce Kounov pro rok 2014, jako schodkový, schodek bude
kryt zůstatky z let minulých;
celkové příjmy 5 799 121 Kč,
financování ve výši 136 239 Kč, tj. celkové zdroje 5 935 360 Kč
a celkové běžné výdaje ve výši 3 859 360 Kč,
kapitálové výdaje 2 076 00 Kč, tj. celkové výdaje rozpočtu ve výši
5 935 360 Kč.
Ve výdajové stránce nesmí být jednotlivými příkazci operací stanovený
objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů
schváleného rozpočtu r. 2014 ( v rámci paragrafů se změna v jednotlivých
položkách výdajů kromě mzdových povoluje). Tzn., že závaznými
ukazateli jsou paragrafy. Při realizaci jmenovitých investičních akcí lze
do výše 5% rozpočtu akce použít investiční prostředky na související
neinvestiční výdaje. Za mzdové položky se považují tyto položky: 50XX
a 5423.
5. rozpočtový výhled Obce Kounov na roky 2015 – 2017
6. rozpočtovou změnu č. 1 dle přiloženého rozpisu rozpočtových opatření
na období 03/2014 - viz příloha
7. dotaci pro SDH Kounov ve výši 148 000,- Kč

8. dotaci pro Sportovní klub Kounov ve výši 50 000,- Kč
9. návratnou krátkodobou investiční půjčku pro SDH Kounov ve výši
198 400,- Kč na dobu 6 měsíců s pevným úrokem 2% , tj. 3968 Kč.
10. návratnou krátkodobou investiční půjčku pro SK Kounov ve výši
193 000,- Kč na dobu 6 měsíců s pevným úrokem 2% , tj. 3860 Kč.
11. uzavření smlouvy s ČEZ o zřízení věcného břemene č.
IV-12-2010826/VB/1 (přípojka Šafář Šediviny) dle GP č.
125-383/2013 přílohou
12. kupní smlouvu s firmou Tichý nábytek z Opočna na kuchyňskou linku
do bytu č. 3 v čp. 51. Cena činí 52 469 bez montáže – viz příloha
13. cenu vodného za rok 2013 na 21,- Kč a cenu stočného za rok 2013 na
31,- Kč
14. vnitřní směrnici č. 01/2014 pro zadávání zakázek malého rozsahu pro
Obec Kounov – viz příloha

V Kounově dne 24.3. 2014

………………………………..
Ing. BAŠEK Jaroslav
starosta obce

……………………………
SLÁNSKÝ Stanislav
místostarosta

