Výpis usnesení č. 1/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Rajnochovice ze dne 17. 2. 2020
Zastupitelstvo obce Rajnochovice po projednání přednesených zpráv na svém zasedání dne 17. 2. 2020
v souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb.

A. Schválilo:
1)

Program dnešního zasedání zastupitelstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2)

Zahájení
Kontrola usnesení a zpráva o činnosti rady
Zpráva o hospodaření obce Rajnochovice za rok 2019
Schválení rozpočtu obce na rok 2020 podle § 11, zákona č. 250/2000 Sb.
Schválení veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Rajnochovice a SK Rajnochovice, z. s.
Schválení Koncepce rodinné a seniorské politiky pro období 2020 - 2025
Různé
Závěr

Rozpočet obce na rok 2019 podle §11, zákona č. 250/2000 Sb. s celkovými příjmy ve výši 15 993
800 Kč, celkovými výdaji ve výši 24 659 600 Kč a financováním ve výši 8 665 800 Kč.
Paní starostka upřesnila plánované investiční akce, které by se měly v roce 2020 realizovat.
Jedná se o tyto akce:
-

prodloužení vodovodního řadu,
rekonstrukce kuchyně a šaten ZŠ,
odkup objektu Polesí s přilehlými pozemky,
oprava místní komunikace k paní Vlachové a paní Forejtkové,
prodloužení vodovodního řadu na hranici pozemku paní Vlachové,
oprava místní komunikace „Košovy“,
rekonstrukce Domu služeb.

3)

Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Rajnochovice a SK Rajnochovice, z.s. na poskytnutí
finančního příspěvku na provozní činnost na rok 2020 ve výši 70 000 Kč.

4)

Koncepci rodinné a seniorské politiky pro období 2020 – 2025 - jedná se o strategický
dokument, který je mj. povinnou součástí při předkládání žádostí o dotace z programů
Ministerstva práce a sociálních věcí. Obec Rajnochovice bude předkládat žádost o dotaci
z programu „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“ na podporu kulturních aktivit.

B. Zvolilo:
1)

jako ověřovatele zápisu paní Staňkovou Renatu a pana Strapka Tomáše.

C. Bere na vědomí:
1)

Přijatá usnesení a zprávu o činnosti rady.

2)
Zprávu o hospodaření obce Rajnochovice za rok 2019 - paní starostka požádala pana Frkala
Miroslava, předsedu finančního výboru, k přednesení zprávy o hospodaření obce Rajnochovice za rok
2019. Celkové příjmy jsou plněny na 108,74 % - což odpovídá plnění rozpočtu za výše uvedené období.
Celkové výdaje jsou plněny na 76,01 %. Stav běžného účtu k 31. 12. 2019 činil 8 655 715,05 Kč.

D. Určilo:
1)

Jako zapisovatele paní Hegarovou Michaelu.

Jaroslava Jurčová v.r.
……………………………………………

Jaroslava Jurčová, starostka obce

Antonín Uhřík v.r.
……………………………………………

Antonín Uhřík, místostarosta obce

