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Usnesení
20. verejného zasedání Zastupitelstva obce Týnec
dne 19. brezna 2014
1a) Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání.
1b) Zastupitelstvo obce schvaluje za overovatele zápisu o prubehu 20.
své cleny Hanu Kobzíkovou a Jaroslava Petrlu.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z 19. verejného zasedání

za

3.
4

zasedání

za.

bere na vedomí zprávu o cinnosti RO a OÚ

za bere

na vedomí zprávu o cinnosti financního výboru a provedených kontrolách.

5 za bere na vedomí rozpoctové opatrení c.9. Na strane príjmu je ve výši 4 708
900,- Kc, na strane výdaju ve výši 2 941 800,-Kc, ve financování snížení o 1 767
100. Celkové príjmy v roce 2013 po zmene ciní 17 555 600-Kc, celkové výdaje po
zmene ciní 17 116900,- Kc. Financování po zmene je -438 700,-Kc.
6. za bere na vedomí rozpoctové opatrení c.1. Na strane príjmu je navýšení ve výši
191 900,- Kc, na strane výdaju navýšení ve výši 621 900,-Kc, zmena ve financování
430 000. Celkové príjmy v roce 2014 po zmene ciní 12047 900,-Kc, celkové výdaje
po zmene ciní 12477900,- Kc. Celkové financování je ve výši 430000,-Kc.
7

za schvaluje

zámer prodeje pozemku p.c. 550 nejméne za cenu obvyklou ..

8. za bere na vedomí
odkládá.

žádost o prodej pozemku p.c. 732 a p.c. 733 a rozhodnutí

9. za schvaluje zámer smeny pozemku p.c. 1567, p.c. 1568, p.c. 1563, p.c. 1566/1
ve vlastnictví Lesu CR, s.p., za pozemky ve vlastnictví Obce Týnec p.c. 1562/18,
1571/2, p.c. 1637, p.c. 1571/3, p.c. 1610/7, p.c. 1574/2 a cásti p.c. 1575/23 vzniklé
oddelením na základe geometrického plánu, který bude vypracován po schválení
tohoto zámeru.
10.

za schvaluje

prodej pozemku p.c. 1536/1 za cenu 15,-/m2.

11. Zastupitelstvo obce Týnec schvaluje spolupráci s 'Obcí Dolní Bojanovice, obcí
Hrušky, obcí Josefov, obcí Kostice, obcí Ladná, mestem Lanžhot, obcí Lužice, obcí
Mikulcice, mestysem Moravská Nová Ves, obcí Moravský
Žižkov,
obcí Nový
Poddvorov, obcí Prušánky, Obcí Starý Poddvorov, obcí Tvrdonice v dobrovolném
svazku obcí Region Podluží, IC: 686 50 284, se sídlem Námes~í 177, 691 51,
Lanžhot.
12. Zastupitelstvo obce Týnec schvaluje nové úplné znení zakladatelské smlouvy
dobrovolného svazku obcí Region Podluží, IC: 686 50 284, se sídlem Námestí 177,
691 51, Lanžhot v priloženém znení.
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13. Zastupitelstvo obce Týnec schvaluje nové úplné znení stanov dobrovolného
svazku obcí Region Podluží, IC: 686 50 284, se sídlem Námestí 177, 691 51,
Lanžhot v priloženém znení.
14. za schvaluje prevod nevycerpané cásti dotace na cinnost TJ Sokol Týnec z roku
2013 do položky rezervy na rok 2014

Overovatelé zápisu:
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Mgr. Ha~a Zoubková,
starostka

Mgr. Bc. František Cec~, MPA
m ístostarosta

vyvešeno:
svešeno:
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