Usnesení z veřejné schůze OZ konané dne 5.3.2019
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
kontrolu usnesení z poslední veřejné schůze
roční výkaz o knihovně /výpůjčka 359 /r.2019= 273/
tříkrálová sbírka, vybráno a předáno 7.720,-Kč/7.890,-Kč/
v r. 2019 vytříděno 1.188kg textilu
fakturace EKO-KOM za 4.Q r.2018 = 5.489,50,-Kč
celková spotřeba el. energie za r. 2019 = 224.431,48Kč /r.2018=190.227,91Kč/
zpráva o stavu bezpečnostní situace a veřejného pořádku na teritoriu OOP Švihov
sběr problémových odpadů 23.5.2020 od 11.00 do 11.30 u KD
zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Švihov dne 2.dubna 2020
rozpočtové opatření č.6 na rok 2019
příjmy celkem: 7 536 520,-Kč
výdaje celkem: 6 983 400,-Kč
celkem rozdíl:
553 120,-Kč
11 stav běžného účtu ČS k 29.2.2020 = 3.989.026,68Kč
stav běžného účtu ČNB k 29.2.2020 = 158.657,33Kč
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Zastupitelstvo souhlasí:
12 že v souladu s § 11 zák.č. 250/2000 Sb. rozpočet obce na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu
je zveřejněn na elektronické úřední desce Obecního úřadu Červené Poříčí
13 s vyúčtováním nájemného firmy ČEVAK za rok 2019 – doplatek nájemného = 16.114,-Kč
Výsledek hlasování: hlasů pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Zastupitelstvo schvaluje:
14 střednědobý výhled pro léta 2020 - 2024
15 dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů Švihov-Červené Poříčí
16 účetní závěrku za rok 2019
17 závěrečný účet obce za rok 2019 bez výhrad
18 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Červené Poříčí, IČO: 00573469 za rok 2019
s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
19 výroční zprávu obce za rok 2017 dle InfZ
20 obsah kroniky obce za rok 2019
Výsledek hlasování: hlasů pro 5, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení č.12 - 20 bylo schváleno
Obecní zastupitelstvo ukládá:
21 starostovi dále jednat v nedokončených akcích
Počet přítomných členů OZ: 5
Schůze zahájena v 18.05 a ukončena v 18.55
V Červeném Poříčí dne 5.3.2020

Zapsala: Bradová Jaroslava
Ověřili: Kmochová Michaela
Duchek Karel

