Rekapitulace
usnesení přijatých na 12. zasedání zastupitelstva dne 7.12. 2015
----------------------------------------------------------------------------Usnesení č. 85/12/2015
Zastupitelstvo Městyse Vrchotovy Janovice schvaluje další program zasedání takto:
3. Zpráva o činnosti rady
4. Rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu na rok 2015
5. Rozpočtový výhled na léta 2016-2019
6. Rozpočet městyse na rok 2016
7. Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace
8. Plán zasedání ZM na rok 2016
9. Smlouva o dílo s vybraným uchazečem na zpracování PD „škola“
10. Informace o dotačních akcích
11. Diskuse
12. Závěr
Usnesení č. 86/12/2015
Zastupitelstvo městyse schvaluje předloženou zprávu o činnosti rady od září do současnosti.
Usnesení č. 87/12/2015
Zastupitelstvo městyse
a) bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu na rok 2015,
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu na rok 2015 tak, jak bylo předloženo,
c) souhlasí, aby příjmy a výdaje týkající se dotačních akcí byly dorozpočtovány dle skutečnosti nebo dle
vyúčtování schváleného poskytovatelem dotace,
d) souhlasí, aby v případě potřeby byly dorozpočtovány příjmy roku 2015 podle skutečného plnění.
Usnesení č. 88/12/2015
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtový výhled na rok 2016 – 2019 tak, jak byl předložen.
Usnesení č. 89/12/2015
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
a) rozpočet městyse na rok 2016 tak, jak byl předložen,
b) přílohu č. 1 k rozpočtu městyse Vrchotovy Janovice na rok 2016 – Oprávnění rady městyse k provádění
rozpisu rozpočtu městyse,
c) přílohu č. 2 k rozpočtu městyse Vrchotovy Janovice na rok 2016 – Oprávnění rady městyse k provádění
rozpočtových opatření.
Usnesení č. 90/12/2015
Zastupitelstvo městyse schvaluje plán obnovy vodovodu a kanalizace tak, jak byl předložen.
Usnesení č. 91/12/2015
Zastupitelstvo městyse souhlasí, že se v roce 2016, pokud nebude žádný důvod ke svolání dalších zasedání
zastupitelstva, dne 08.02., 11.04., 13.06., 05.09., 07.11. a 12.12.
Usnesení č. 92/12/2015
Zastupitelstvo městyse souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci Revitalizace a rozšíření budovy ZŠ
Vrchotovy Janovice tak, jak byla předložena s vybraným dodavatelem, tj.ASLB s.r.o. za cenu dle cenové
nabídky, tj. 703.300,-Kč bez DPH.

