U SN E SE N Í
z 33. jednání rady obce Chotěbuz
ze dne 16. 12. 2020
_________________________________________________________________________________
RO č. 1/33/2020

Rada obce schvaluje na základě zákona č. 128/2000Sb., o obcích a v souladu se
Zřizovací listinou příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Chotěbuz p. o., odpisový plán hmotného dlouhodobého majetku pro rok 2021.

RO č. 2/33/2020

Rada obce schvaluje na základě zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, dle § 31, odst. 2, písm. c), jako zřizovatel ZŠ
a MŠ Chotěbuz p. o., odvod odpisů hmotného dlouhodobého majetku do rozpočtu
zřizovatele.

RO č. 3/33/2020

Rada obce schvaluje rozpočet Základní školy a Mateřské školy Chotěbuz p. o.,
na rok 2021 ve výši náklady 7 940 292,- Kč a výnosy 7 940 292,- Kč.

RO č. 4/33/2020

Rada obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské
školy Chotěbuz p. o., na roky 2022 - 2023.

RO č. 5/33/2020

Rada obce bere na vědomí zánik mandátu člena Zastupitelstva obce Chotěbuz
Ing. Zuzany Kuchtíčkové na základě rezignace doručené k rukám starosty dne
3. 12. 2020 a předává v souladu s ustanovením §56 odst. 2 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, Janu Popiolkovi osvědčení o tom, že se dne 4. 12. 2020
stal členem Zastupitelstva obce Chotěbuz.

RO č. 6/33/2020

Rada obce bere na vědomí žádost M. P., bytem Chotěbuz, o poskytnutí
návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny nevyhovujícího kotle
na pevná paliva za nový zdroj tepla a doporučuje zastupitelstvu obce její
schválení.

RO č. 7/33/2020

Rada obce bere na vědomí žádost R.C, bytem Chotěbuz, o poskytnutí návratné
finanční výpomoci na předfinancování výměny nevyhovujícího kotle na pevná
paliva za nový zdroj tepla a doporučuje zastupitelstvu obce její schválení.

RO č. 8/33/2020

Rada obce pověřuje Ing. Bronislava Mrozka k podpisu usnesení z 33. zasedání
Rady obce Chotěbuz.

----------------------------Ing. Bronislav Mrozek
radní obce Chotěbuz

----------------------------Ing. Stanislav Klimek
místostarosta obce Chotěbuz

pověřený k podpisu



Usnesení bylo upraveno v souladu se zákonem č. 110/2019Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

