USNESENÍ č.3/2014
Z jednání zastupitelstva obce Košíky konaného
dne 27.6.2014 v Košíkách

Zastupitelstvo obce s c h val u je:
1. - Návrhovou komisí ve složení: pí. Kučerová, Šlechtová, Filípková
- Ověřovatele zápisu: p. Ing. Fedor, pí. Surovcová
- Zapisovatele: p. Filípková Irena
- Program jednání
Zastupitelstvo obce

ber

e n a věd o mí:

2. Zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání ZO
Zastupitelstvo obce s c h val u je:
3. a) Závěrečný účet obce Košíky za rok 2013 a to bez výhrad a souhlasí s celoročním
hospodařením obce Košíky za rok 2013. Součástí závěrečného účtuje:
- plnění příjmů a výdajů za rok 2013
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
- hospodářský výsledek PO MŠ Košíky za rok 2013
b) nápravné opatření
4. a)Účetní závěrku Obce Košíky za rok 2013 sestavenou k 31. 12. 2013- Protokol o
schválení účetní závěrky obce Košíky za účetní období 2013
b)Účetní závěrku MŠ Košíky za rok 2013 sestavenou k 31. 12.2013
5. Rozpočtové opatření Č. 112014
6. Závěrečný účet
a) Sdružení měst a obcí Východní Moravy
b) Sdružení obcí vodovod Babicko
c) Mikroregionu Staroměstsko
7. Stanovy Mikroregionu Staroměstsko
8. Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi firmou EKOKOM, a.s. Na Pankráci 1685/17, 14021 Praha 4 a obcí Košíky.
9. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-souhlas
s umístěním
distribučního zařízení pro společnost E-ON Distribuce, a.s. na stavbu "Košíky, příp.
NN. Konečný"
10. Příspěvky občanským organizacím obce na kulturní akce:
-Den dětí - 3.000,-Kč
-TJ, ČSŽ, SDH a Myslivecké sdružení - po 500,- Kč

Zastupitelstvo obce

ber

e n a věd o mí:

11. Výpověď z nájmu Obecní hospůdky Košíky paní Mariky Hanákové k 1. 6. 2014

Zastupitelstvo obce

s c h val u je:

12. Navýšení příspěvku obcí Zlínského kraje na dopravní obslužnost s platností od 1. 1.
2015 na 100,- Kč na jednoho obyvatele obce Košíky
13. Přílohu Č. 1/2014 ke smlouvě o poskytování regionálních knihovnických služeb
uzavřené mezi Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana, PO, Velehradská 714, Uh.
Hradiště a obcí Košíky. Příspěvek na nákup knih ve výši 6.000,- Kč
14. Stanovení počtu členů ZO Košíky na volební období 2014-2018 - 5 členů

Zastupitelstvo obce

u k I á dá:

15. Podílet se na zabezpečení turnaje v malé kopané i.O pohár starosty obce"
Termín: 12.7.2014
Odpovídá: starosta a Ing. Fedor
16. Připravit prodloužený divadelní víkend
Termín: srpen - září 2014
Odpovídá: ZO, Filípková
17. V rámci Dne seniorů zabezpečit jednodenní zájezd
Termín: září 2014
Odpovídá: ZO, Filípková

~učerofl
členka zastupitelstva

M

. Jaroslav Šlechta
starosta obce Košíky

V Košíkách dne 27.6.2014

Vyvěšeno: 27.6.2014

Sňato:

