OBEC SUPÍKOVICE
ZASTUPITELSTVO OBCE SUPÍKOVICE
USNESENÍ č. 4/2022
z jednání zastupitelstva obce Supíkovice
ze dne 2.6.2022
Zastupitelstvo obce:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

schvaluje ověřovatele zápisu paní Kateřinu Jakubovou a pana Stanislava Bračíka a dále zapisovatelku Lucii
Pudilovou.
schvaluje předložený program zasedání.
bere na vědomí informace o činnosti OÚ.
A) schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník,
příspěvková organizace k rozvahovému dni 31.12.2021,
B) schvaluje výsledek hospodaření Základní školy a Mateřská školy Supíkovice, okres Jeseník, příspěvkové
organizace za rok 2021,
C) schvaluje převod finančních prostředků výsledku hospodaření za rok 2021 ve výši 88 421,70 Kč do rezervního
fondu Základní školy a Mateřské školy Supíkovice, okres Jeseník, příspěvkové organizace.
schvaluje účetní závěrku obce Supíkovice sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021.
schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Supíkovice za rok 2021 bez výhrad.
schvaluje závěrečný účet obce Supíkovice za rok 2021 bez výhrad.
schvaluje text právní doložky ke smlouvě o poskytnutí dotace „Přijetí dotace z dotačního programu „Program
obnovy venkova Olomouckého kraje 2022“, dotačního titulu 01_01_01 Podpora budování a obnovy
infrastruktury obce a uzavření této smlouvy o poskytnutí dotace č. 2022/01227/OSR/DSM bylo schváleno
Zastupitelstvem obce Supíkovice dne 2.6.2022 usnesením č. 4/2022“.
schvaluje smlouvu o dílo na stavbu „Výstavba parkovací plochy a příjezdové komunikace ke hřbitovu v obci
Supíkovice“ mezi obcí Supíkovice a firmou JHF Heřmanovice, Heřmanovice 523, 793 74, IČ: 47972912.
schvaluje text právní doložky ke smlouvě o poskytnutí dotace – „přijetí dotace a uzavření smlouvy
č. 2022/01575/OKH/DSM bylo schváleno Zastupitelstvem obce Supíkovice dne 2.6.2022 usnesením č. 4/2022.
schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/OSU/3200/2022 –
OSUJ mezi obcí Supíkovice a ÚZSVM, IČ: 69797111.
bere na vědomí zahájení jednání o případném prodeji souboru pozemků z LV 514 evidovaných v k.ú. Supíkovice
a pověřuje obce starostu k jednání se zástupci prodávajících.
schvaluje smlouvu č. SOP – 1703-04-2022 o poskytování produktu 101-0010 WWW stránky mezi obcí
Supíkovice a Galileo Corporation s.r.o. IČ: 25448714.
schvaluje pořízení informačního panelu pro měření rychlosti RMR – 30 od dodavatelské firmy EMPESORT s.r.o.,
Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 62362569Za cenu dle cenové nabídky ze dne 18. 5. 2022.
schvaluje aktualizaci přílohy č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace obce Supíkovice „ Základní škola a
Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace“ IČ: 70944431 v předloženém
znění k 9.5.2022.
schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022.
pověřuje starostu obce provedením rozpočtového opatření č. 5/2022.

V Supíkovicích dne 2.6.2022

____________________
v. r. Roman Bican
starosta obce

_______________________
v. r. Ing. Radka Hečková
místostarostka obce
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