Usnesení z 12. zasedání ZO, konaného dne 8. prosince 2016 v 17,00
hodin v muzeu Nýznerov
ZO ve Skorošicích:
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BERE NA VĚDOMÍ:
přehled práce rady od 11. zasedání ZO k dnešnímu dni tj. 8.12.2016
informaci o hospodaření obce k 30.11.2016
zpráva o činnosti komise kulturní a sociální, komise majetkové a ŽP za rok 2016
rozpočtové změny č. 9/2016
rozpočtové změny č. 10/2016
rozpočtové změny č. 11/2016
informace o rozpočtu SMOJ a Mikroregionu Žulovsko na rok 2017
informace o inventarizaci majetku a závazku obce za rok 2016
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném
znění od 1.1.2017

II.
SCHVALUJE:
1. program 12. zasedání zastupitelstva obce
2. volbu návrhové komise ve složení Jaroslav Horsák, Bc. Josef Šuba, Ing. Josef Anděl a
ověřovatele zápisu ve složení Rudolf Hadwiger a Martin Langer a zapisovatelku z dnešního
jednání Dagmar Kabelovou
3. kontrolu plnění usnesení z jedenáctého zasedání zastupitelstva obce
4. zápis z jedenáctého zasedání zastupitelstva obce
5. rozpočtové změny č. 12/2016
6. rozpočtové provizorium obce Skorošice na rok 2017
7. zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru za rok 2016
8. prodej pozemků (na základě záměru obce schváleného radou obce):
a) parc. č. st. 363 zastavená plocha a nádvoří (zbořeniště) o výměře 245 m2 v k.ú. Horní
Skorošice
za cenu dle znaleckého posudku
Josef Kopecký, 790 65 Žulová 22
9. přijetí úvěru od Komerční banky, a.s. ve výši 3 000 000,- Kč
10. převod značení kulturních a turistických cílů do majetku obce dle darovací smlouvy
11. Darovací smlouvu mezi Obcí Skorošice a Olomouckým krajem (dar dopravní značení)
12. vypsání výběrového řízení na služby v odpadovém hospodářství
13. záměr podání výpovědi ke Smlouvě o službách ze dne 2.1.2002 mezi Technickými službami
Jeseník, a.s. a Obcí Skorošice
14. odložení řešení projektu „Pošta Partner“ na rok 2017

III.
NESCHVALUJE:
1. účast obce na dražbě domu č.p. 115 konané dne 15.12.2016

IV.
POVĚŘUJE:
1. starostu obce podpisem Darovací smlouvy dle bodu II/11
2. starostu obce zajištěním statického posudku domu č.p. 115
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V.
UKLÁDÁ:
1. připravit program 13. zasedání zastupitelstva obce a svolat vlastní jednání na 8. března 2017
v 17,00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu Skorošice
termín: 8.3.2017
zodpovídá: rada obce
2. starostovi obce zajistit opravu střechy a balkónu na bytovém domě č.p. 192
termín: 31.3.2017
zodpovídá: starosta obce

………………………………….
František Kadlec - starosta

……………………………………
Emilie Brezniaková - místostarostka

Ve Skorošicích dne 8.12.2016
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