Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 26. 2. 2016

Usnesení č. 1/2016
ZO Cotkytle projednalo žádost od pana L. F., bytem Cotkytle a od paní J. S. bytem
Cotkytle o pronájmu p.p. 5134 o výměře 1548 m2, v k.ú. obce Cotkytle, která je
zapsána na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální úřad Ústí
nad Orlicí a schválilo ji propachtovat.
Usnesení č. 2/2016
ZO Cotkytle projednalo žádost od pana L. F., bytem Cotkytle o pronájmu p.p.č. 5257,
která je zapsána na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální úřad
Ústí nad Orlicí a rozhodlo tuto žádost odložit a projednat na dalším zastupitelstvu obce.
Usnesení č. 3/2016
ZO Cotkytle schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016 k rozpočtu obce navýšení výdajů na
OU DHIM.
Usnesení č. 4/2016
I. Zastupitelstvo obce Cotkytle se seznámilo s cíli, účelem založení a činností
Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko se sídlem Dolní
Čermná 76, IČ: 01349341 a bere na vědomí znění platných stanov tohoto
svazku.
II. Zastupitelstvo obce Cotkytle vyslovuje souhlas se vstupem obce do Dobrovolného
svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko se sídlem Dolní Čermná 76, IČ:
01349341, a to s účinností od 1. 4. 2016, a pověřuje starostu obce k podání
žádosti o přijetí obce Cotkytle do tohoto svazku v souladu s čl. IV jeho stanov.
Usnesení č. 5/2016
ZO Cotkytle projednalo žádost České pošty a.s. na zřízení pobočky Pošta partner v obci a
pověřuje starostu obce dalším jednáním se zástupci České pošty a Konzumu.
Usnesení č. 6/2016
ZO Cotkytle schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy, IČ. 75 016 966,
Cotkytle, okr. Ústí nad Orlicí za rok 2015 bez výhrad.

Usnesení č. 7/2016
ZO Cotkytle schvaluje Hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní školy a
Mateřské školy, IČ. 75 016 966, Cotkytle, okr. Ústí nad Orlicí za rok 2015 v částce
10 435,62 Kč bez výhrad. Výsledek bude ponechán Základní škole a Mateřské škole
Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí, IČ. 75 016 966 a bude převeden do fondu rezerv v celé
částce tj. 10 435,62 Kč.
Usnesení č. 8/2016
ZO Cotkytle vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Cotkytle č. 1/2016, kterou se zrušuje
obecně závazná vyhláška 2/2015 Požární řád obce.
Usnesení č. 9/2016
ZO Cotkytle schvaluje podání žádosti o podporu z programu DSO Lanškrounsko -Podpora
významných výročí v členských obcích.

Usnesení č. 10/2016
ZO Cotkytle pověřuje starostu obce vypracovat zadání výběrového řízení na dodavatele
opravy střechy na kulturním domě.
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