U S N E S E N Í č. 18/13
zastupitelstva obce Kounov ze dne 19.4. 2013

Zastupitelstvo obce (dále ZO) v obci Kounov

I. Bere na vědomí
1. zápis ze zasedání ZO a usnesení ZO Obce Kounov konaného dne 14.3.2013

II. Schvaluje
1. program veřejného jednání zastupitelstva obce Kounov
2. zapisovatele zasedání Ing. Tomáše Vondráčka a ověřovatele zápisu Stanislava Smolu
a Petra Klíra
3. účetní uzávěrku obce Kounov sestavenou k 31.12. 2013. V rámci účetní uzávěrky se
schvaluje i výsledek hospodaření obce a to bez výhrad.
4. rozpočtové opatření č. 3 - viz příloha
5. dohodu o úhradě neinvestičních nákladů na žáka v ZŠ Trivium plus Dobřany 1600.Kč na jednoho žáka, celkem 8 000,-Kč za školní rok 2012-2013.
6. finanční dar pro SDH Kounov ve výši 30 000,- Kč . Záměr pro tento dar byl vyvěšen
21.3. 2013 a byl bez připomínek
7. přidělení dotace z POV Královéhradeckého kraje DT 1 na akci Oprava fasády
obecního úřadu včetně okapového chodníku a smlouvu na tuto dotaci – viz smlouva
přílohou
8. přidělení dotace z POV královéhradeckého kraje DT 4 na akci Úroky z úvěrů
kanalizace včetně ČOV v obci Kounov a smlouvu na tuto dotaci – viz smlouva
přílohou
9. podpis a přijetí Dohody o poskytnutí dotace z PRV (Nová tvář zvoniček…) se SZIF –
viz smlouva
10. nájemní a partnerskou smlouvu se Sportovním klubem Kounov – viz smlouva
přílohou
11. podání žádosti o dotaci pro 19.kolo PRV v 10. výzvě k MAS Pohoda venkova Val na
projekt SO 105-komunikace u stavby č. 5 most „K hasičské zbrojnici“
12. zaplacení soudního poplatku k žalobě na vydání lesů – 15 000,- Kč
13. výběrové komise na výběr zakázek ve složení: Ing. Tomáš Vondráček
Ing. Jaroslav Bašek
Stanislav Slánský
Stanislav Smola
Petr Klír

14. podání žádosti o dotaci pro 19. kolo PRV v 10. výzvě k MAS Pohoda venkova Val
na akci Modernizace hasičské zbrojnice v Kounově

III.

NESCHVALUJE

l. finanční příspěvek 12 000,- Kč pro ZŠ Trivium plus Dobřany na neinvestiční
náklady na žáky dle žádosti

V Kounově dne 19.4. 2013

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

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

