Usnesení
14. verejného zasedání Zastupitelstva obce Týnec
dne 27. brezna 2013

1a) Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání.
1b) Zastupitelstvo obce schvaluje za overovatele zápisu o prubehu 14. zasedání
své cleny Jaroslava Petrlu, Hanu Kobzíkovou.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z 13. verejného zasedání ZO.
3. ZO bere na vedomí zprávu o cinnosti RO a OÚ
4. ZO bere na vedomí rozpoctové opatrení c. 7/2012. Na strane príjmu byl rozpocet
snížen o 88 OOO,-Kc,na strane výdaju snížen o 1 558 500,- Kc. Celkové príjmy po
zmene cinily 10 866 600 Kc, celkové výdaje po zmene cinily 9 891 400 Kc. Prebytek
rozpoctu ve výši 1 470 500,-Kc byl použit na zmenu stavu krátkodobých prostredku.
5. ZO bere na vedomí rozpoctové opatrení c. 1/2013. Na strane príjmu byl rozpocet
navýšen o 220 500,-Kc, na strane výdaju navýšen o 220 500,- Kc. Celkové príjmy po
navýšení ciní 11 695 500 Kc, . celkové výdaje po navýšení ciní 10 673 900 Kc.
Financování zustává beze zmeny 1 021 600
6. ZO bere na vedomí rozpoctové opatrení c. 2/2013. Na strane príjmu byl rozpocet
navýšen o
18 800,-Kc, na strane výdaju navýšen o 18 800,- Kc. Celkové
rozpoctované príjmy po navýšení ciní 11 714 300 Kc, celkové výdaje po navýšení
ciní 10692 700 Kc. Financování zustává beze zmeny 1 021 600, jsou v nem
zahrnuty úverové splátky.
7. ZO schvaluje Obecne závaznou vyhlášku Obce Týnec C. 1/2013, kterou se mení
obecne závazná vyhláška C. 3/2012, o místním poplatku za užívání verejného
prostranství.
8. ZO schvaluje zámer prodeje pozemku p.c. 805/3, zapsaném v KN na LV 10 001,
k.ú. Týnec na Morave, o výmere 2 m2, za cenu 100,-Kc/m2.
9. ZO schvaluje zámer prodeje pozemku p.c. 1181/79 o výmere 19 m2, a 1179/4 o
výmere 9 m2, zapsaných v KN pro k.ú. Týnec na Morave na LV 10 001.
10. ZO bere na vedomí nabídku bezúplatného prevodu silnice 111/4241Týnecprujezdná vcetne prevodu pozemku KN p.c. 149 ost.pl.-silnice a KN p.c. 631 ost.pl.silnice od Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje do majetku obce.
11. ZO neschvaluje clenství v honebním spolecenstvu
pripojení pozemku ke spolecenstevní honitbe.
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