Usnesení č.6 z VZZO Tmaň konaného dne 14.12.2015 od 19°° hod.
v Kulturním domě ve Tmani.

I. Zastupitelstvo vyslechlo a vzalo na vědomí:
1)

kontrolu usnesení z minulého VZZO přednesenou předsedou kontrolního výboru p. Jiřím
Eschnerem

2)

zprávu finančního výboru přednesenou členem komise p. Mgr. Pavlem Pavláskem st.

3)

zprávu z Rady obce přednesenou starostou obce p. Mgr. Pavlem Pavláskem ml.

4)

zprávu kontrolního a revisního výboru, přednesenou předsedou kontrolního výboru p.
Jiřím Eschnerem

II. Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1)

Návrh rozpočtu obce na rok 2016 v paragrafovém znění, jako schodkový

2)

rozpočtový výhled na roky 2016–2019

3)

směrnici č. 7/2015 „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Tmaň v roce 2016“
v předloženém znění s touto změnou: dojde k přečíslení bodů 9 a 10 na bod 10 a 11

4)

dodatek ke smlouvě o výpůjčce se ZŠ a MŠ Tmaň ze dne 28. 11. 2015

5)

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu IV – 12-6018900/VB/01 Tmaň – kNN pro parc č.
342/10

6)

rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na nákup svozové techniky.
Rozhodnutí se mění takto: termín pro ukončení realizace akce uvedený v oddílu A písm.
e) se mění na 20.12.2015

7)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna), název akce: CZ.1.02/3.2.00/14.25397
Zateplení ZŠ a MŠ Tmaň

8)

plán práce RO a ZO

9)

podání žádosti o poskytnutí dotace na dětské hřiště v lokalitě Na Boru

10) rozpočtové změny č. 12
11) dokument: Rozvojové záměry v obci Tmaň na období 2016 - 2017

III. Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce:
1) sledovat nadále termíny vyhlašovaných dotačních programů a tyto maximálně využít ve
prospěch obce
2) důsledně sledovat vývoj rozpočtu obce jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, a na
případné negativní poznatky včas reagovat
Usnesení bylo projednáno a schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce Tmaň dne
14.12.2015.
Jan Plátěnka
I. místostarosta obce

Antonín Kiml
II. místostarosta obce

Mgr. Pavel Pavlásek
starosta obce
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