USNESENÍ č.6/2014
Z jednání zastupitelstva obce Košíky konaného
dne 18. 12.2014 v Košíkách
Zastupitelstvo obce s c h val u je:
1. Ověřovatele zápisu: p. Pól Rostislav, pí Surovcová Petra
- Zapisovatele: pí 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.
4.
5.
6.
7.

Rozpočtové opatření č. 3/2014
Rozpočtové provizorium na rok 2015
Nařízení obce Košíky č. 1/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD
Stanovy mikroregionu Staroměstsko
Žádost FMP - na projekt "Historie obcí Košíky a Nová Bošáca ve fotografii" v rámci
Fondu mikroprojektů OPPS SR-ČR 2007 - 2013 a částku spolufinancování ve výši
15% z celkových způsobilých výdajů, to je 1.858,72 EUR
8. Finanční příspěvek:
a) ZŠ a MŠ Traplice ve výši 1.000,- Kč na zaplacení dopravy na účast v mezinárodní
soutěži Zlínský vorvaň.
b) Českému svazu včelařů Traplice ve výši 5.000,- Kč na podporu opylovací činnosti
našeho regionu
c) Mysliveckému sdružení Jankovice-Košíky ve výši 5.000,- Kč na podporu chovu a
péči o kmenovou zvěř
d) TJ Košíky ve výši 5.000,- Kč na činnost
9. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Uherské Hradiště a obcí Košíky
k zajištění výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo obce

u k I á dá:

10. Provést inventarizaci majetku k 31. 12.2014
Termín: 15.2.2015
Odpovídá: kontrolní a fmanční výbor
11. Organízačně zabezpečit projekt FMP - "Historie obcí Košíky a Nová Bošáca ve
fotografii" v rámci přeshraníční spolupráce obcí Košíky a Nová Bošáca
Termín: květen 2015
Odpovídá: ZO, pí Filípková
12. Zpracovat rozpočet obce na rok 2015
Termín: do příštího zasedání
Odpovídá: starosta, pí Filípková
13. Požádat o dílčí přezkoumání a přezkoumání hospodaření obce Košíky na rok 2015
Termín: 30. 6.2015

Odpovídá:starosta,P'J:fVá

