USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA č. 25 / 2020 ZE DNE 17. 12. 2020
Zastupitelstvo schvaluje:
Usnesením č. 25/ 2020 – 1
Program jednání zastupitelstva.
10 hlasy
Usnesením č. 25/ 2020 – 2
Náhradním ověřovatelem zápisu paní Danielu Bolečkovou.
8 hlasy, 2 se zdrželi
Usnesením č. 25 / 2020 – 3
Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2021 s účinností do doby schválení rozpočtu příjmů a výdajů
městyse Kunvald na rok 2021.
Čerpání provozních výdajů je povoleno ve výši 1/12 celkových výdajů „konečného upraveného
rozpočtu příjmů a výdajů městyse Kunvald na rok 2020“ za kalendářní měsíc do doby schválení
rozpočtu příjmů a výdajů městyse Kunvald na rok 2021.
Čerpání investičních výdajů v době rozpočtového provizoria je povoleno na investiční akce, které
smluvně přechází z roku 2020 a let minulých do roku 2021.
10 hlasy
Usnesením č. 25/ 2020 – 4
Rozpočtové opatření č 10/2020 rozpočtu příjmů a výdajů městyse Kunvald pro rok 2020.
9 hlasy, 1 hlas proti
Usnesením č. 25 / 2020 – 6
Změnu závazných ukazatelů čerpání příspěvku na rok 2020 mezi jednotlivými účty organizačních
složek Masarykovy základní školy a mateřské školy Kunvald, a to:
z kapitoly ZŠ mzdy do kapitoly ŠJ – opravy – 42.000 Kč.
10 hlasy
Usnesením č. 25 / 2020 – 7
I. Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě na provádění svozu a odstranění tříděných složek odpadů ze
dne 1. 1. 2019 mezi Komunálními službami Jablonné, s.r.o., Nádražní 758, 561 64 Jablonné nad
orlicí, IČ 60935863 a městysem Kunvald, Kunvald 40, 561 81 Kunvald, IČ 00279099.
II. Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě na provádění svozu a odstranění směsných komunálních
odpadů ze dne 1. 1. 2019 mezi Komunálními službami Jablonné, s.r.o., Nádražní 758, 561 64
Jablonné nad Orlicí, IČ 60935863 a městysem Kunvald, Kunvald 40, 561 81 Kunvald, IČ 00279099.
III. Pověřuje starostu městyse podpisem obou dodatků.
10 hlasy
Usnesením č. 24 / 2020 – 8
I. Směnnou smlouvu týkající se směny pozemků č. 7330 a 7331, v obci a k. ú. Kunvald ve vlastnictví
městyse Kunvald, za pozemek č. 7323, v obci a k.ú. Kunvald ve vlastnictví E. Š.
II. Pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.
10 hlasy

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Usnesením č. 25 / 2020 - 5
Návrh rozpočtu městyse Kunvald na rok 2021 s tím, že do návrhu rozpočtu bude zahrnuta částka
nákladů na vydání knihy o historii osídlení Kunvaldu a rovněž na straně příjmové bude uvedena
částka, která se získá prodejem knihy, v návrhu rozpočtu bude odstraněn konkrétní název traktoru
a změněn text u položky odkanalizování Kampeličky z ČOV na tlakovou kanalizaci.
Usnesením č. 25/ 2020 – 9
Žádost o opravu části komunikace na Končinách k čp. 13 a 14.

Usnesením č. 25/ 2020 – 10
Informací Masarykovy základní školy a mateřské školy Kunvald o převodu zbytných finančních
prostředků ve výši 758.000 Kč z kapitoly mzdy zpět do rozpočtu městyse Kunvald.
Usnesením č. 25 / 2020 – 11
Informace, které zazněly v bodě Různé.
Usnesením č. 25 / 2020 – 12
Připomínky, informace a dotazy, které zazněly v bodě Diskuse.

Zapsala:

Ing. Jana Trejtnarová

Ověřili:

Josef Vágner
Daniela Bolečková

………………………………………………………………………
podpis
………….……………………………………….…………………..
podpis
…………………………………..…………………………………
podpis

Starosta městyse: Ing. Josef Paďour ……….………………………………………………………………
podpis

