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Usnesení
13. verejného zasedání Zastupitelstva obce Týnec
dne 19. prosince 2012
1a) Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání.
1b) Zastupitelstvo obce schvaluje za overovatele zápisu o prubehu 13. zasedání
své cleny Jaroslava Cecha, Dušana Krupicu.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z 12. verejného zasedání ZO.
3. ZO bere na vedomí zprávu o cinnosti RO a OÚ
4. ZO bere na vedomí rozpoctové opatrení c. 5. Na strane príjmu byl rozpocet
navýšen o 185 OOO,-Kc, na strane výdaju navýšen rovnež o 185 000,- Kc. Celkové
príjmy po navýšení ciní 10 854 600 Kc, celkové výdaje po navýšení ciní 11 349 900
Kc. Schodek rozpoctu ve výši 495 300,-Kc Kc byl pokryt z financních prostredku
z minulých let.
5. ZO bere na vedomí rozpoctové opatrení c. 6. Na strane príjmu byl rozpocet
navýšen o 100 OOO,-Kc,na strane výdaju navýšen o 100 000,- Kc. Celkové príjmy po
navýšení ciní 10954 600 Kc, celkové výdaje po navýšení ciní 11 449 900 Kc.
Schodek rozpoctu ve výši 495 300,-Kc Kc byl pokryt z financních prostredku
z minulých let.
6. ZO schvaluje Obecne závaznou vyhlášku Obce Týnec c. 1/2012, o místním
poplatku za provoz systému, shromaždování, sberu, prepravy, trídení, využívání a
odstranování komunálních odpadu.
7. ZO schvaluje Obecne závaznou
poplatku ze psu.

vyhlášku Obce Týnec c. 2/2012, o místním

8. ZO schvaluje Obecne závaznou vyhlášku Obce Týnec c. 3/2012, o místním
poplatku za užívání verejného prostranství.
9. ZO schvaluje Rozpoctový výhled obce na období 2014-2016.
10. ZO schvaluje Rozpocet sociálního fondu obce Týnec na rok 2013.
11. ZO schvaluje prebytkový rozpocet obce
ukazatelu uvedených v návrhu rozpoctu, a to
príjmu, ve výši 10 453 400,-Kc na strane výdaju,
použito na cástecnou splátku úveru v téže výši 1

Týnec. na rok 2013 dle závazných
ve výši 11 475 OOO,-Kc na strane
ve financování 1 021 600,-Kc bude
021 600,-Kc.

12. ZO souhlasí se zapojením území obce Týnec do územní pusobnosti Místní akcní
skupiny Dolní Morava, IC: 26667401 a dále souhlasí s prípravou Integrované
strategie území (ISÚ) na území obce Týnec.
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Overovatelé zápisu:

"p

.......".. .'....~.~.P.'"::':
'J

.......

Mgr. Hana Zoubková,
starostka

Mgr. Bc. František Cech,
m ístostarosta
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