Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Kateřinice konaného dne
12. prosince 2018
Přítomni: dle prezenční listiny 9 členů ZO, ZO je usnášeníschopné
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: ing. Jarmila Vaňková, Bc. Martin Havrlant

ZO schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 8 – úprava rozpočtu. Příjmová část rozpočtu po 8 úpravě činí
11 564 559,76,-Kč, třída 8 ve výši 5 463 046,-Kč a výdajová část rozpočtu činí
17 027 605,76Kč.
2. Pravidla rozpočtového provizoria
3. Rozpočtové provizorium na rok 2019
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
5. Snížení reálné hodnoty pozemků p.č. 192/1, 192/10, 192/14, 715/2 k.ú. Kateřinice
na účetní hodnotu.
6. Uzavření veřejnoprávní smlouvy č.1/2018 podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mezi městem Příbor a obcí
Kateřinice o výkonu přenesené působnosti podle §3a zákona č. 553/1991 Sb., o
městské policii, ve znění pozdějších předpisů a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy
7. Uzavření veřejnoprávní smlouvy č.2/2018 podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mezi městem Kopřivnice a
obcí Kateřinice o výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 251/2016 Sb., o
některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy
8. Podání žádosti o dotaci na akci „Obnova místní komunikace 14c“ z programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019 z MMR
9. Termíny zasedání ZO Kateřinice na 1. Pololetí roku 2019: 23.1., 27.2., 24.4., 19.6.
10.Dar ve výši 3 000,-Kč taneční skupině Rebelky-mini pod vedením p. Evy Brožové

ZO bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.

Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
Zprávu finančního výboru.
Zprávu kontrolního výboru
Informace starosty

ZO ukládá:
1. Finančnímu výboru připravit návrh rozpočtu obce na rok 2019 a předložit jej ZO
Kateřinice – termín: 8.2.2019 zodpovídá: předseda finančního výboru Bc. Martin
Havrlant
Zapsala: Borkovcová P
Starosta obce
Radek Novák

Místostarosta obce
Ladislav Konečný

