USNESENÍ č.5/2015
Z jednání zastupitelstva obce Košíky konaného
dne 11. 12.2015 v Košíkách
Zastupitelstvo obce s c h val u je:
1. Ověřovatele zápisu: pí Surovcová Petra, Ing. Pohaněl Josef
- Zapisovatele: pí Filípková Irena
- Program jednání
Zastupitelstvo obce

ber

e n a věd o mí:

2. Zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání

za

Zastupitelstvo obce s c h val u je:
3. Rozpočtové opatření č. 3/2015
4. Rozpočtové provizorium na rok 2016
5. Obecně závaznou vyhlášku obce Košíky č. 212015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
6. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku ze psů
7. Finanční příspěvek:
a) Českému svazu včelařů Traplice ve výši 5.000,- Kč na podporu opylovací činnosti
našeho regionu
b) Mysliveckému sdružení Jankovice-Košíky ve výši 5.000,- Kč na podporu chovu a
péči o kmenovou zvěř
c) TJ Košíky ve výši 5.000,- Kč na činnost
Zastupitelstvo obce

ber

e n a věd o mí:

8. Zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce
Zastupitelstvo

obce

s c h val u je:

9. Zájezd dne 19.12.2015 na Vánoční jarmark do partnerské obce Nová Bošáca
10. Změnu stanov svazku obcí Sdružení měst a obcí Východní Moravy, jehož je obec
členem. Změna spočívá v úpravě článku VI. bod 4 lhůta rozeslání pozvánek na valné
shromáždění je nově 14 kalendářních dnů, druhá změna pak spočívá v úpravě článku
VII. bod 2, kdy nově má správní výbor 7 členů.
Zastupitelstvo

o b c eur

č u je:

11. V souladu s § 84 odst. 2 písmo k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty
obce bude člen zastupitelstva Mgr. Jaroslav Šlechta dlouhodobě uvolněn od 1. 1. 2016.
Zastupitelstvo obce

u k I á dá:

12. zajištění koledníků pro Tříkrálovou sbírku
Termín: 15. 12.2015 - 13. 1. 2016
Odpovídá: pí Kučerová

13. Provést inventarizaci majetku k 31. 12.2015
Termín: 15.2.2016
Odpovídá: kontrolní a finanční výbor
14. Zabezpečit návštěvu v domově důchodců
Termín: do 18. 12.2015
Odpovídá: pí Filípková
15. Zpracovat rozpočet obce na rok 2016
Termín: do příštího zasedání
Odpovídá: starosta, pí Filípková
16. Požádat o dílčí přezkoumání a přezkoumání hospodaření obce Košíky na rok 2016
Termín: 30. 6.2016
Odpovídá: starosta, pí Filípková
17. Vyhodnotit systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a zpracovat návrh na řešení odpadů za obec Košíky.
Termín: do příštího zasedání
Odpovídá: ZO

Vyvěšeno: 11.12.2015
Sňato:

