Usnesení č. 3/2019
Zastupitelstvo obce Neubuz na svém zasedání dne 22.5.2019, v souladu s ust. § 84, 85 a §
102 Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. a pozdějších předpisů

1.

•
•
•
•
•
•
•
•

schválilo závěrečný účet za rok 2018, schválilo účetní závěrku za rok 2018 a to obojí
bez výhrad dle §17 zákona 250/2000Sb.. Návrh závěrečného účtu obce Neubuz
obsahuje tyto dokumenty:
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 (na úřední desce 2.4. – 30.6.2019)
Rozvaha k 31.12.2019
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2018
Příloha účetní závěrky k 31.12.2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Neubuz za rok 2018 ze dne
28.3.-29.3.2019
Rozvaha Základní školy Neubuz k 31.12.2018
Výsledovka Základní školy Neubuz k 31.12.2018

2.

schválilo hospodaření a účetní závěrku za rok 2018 Základní školy Neubuz. Za rok
2018 byla ztráta 5.741,83,-Kč

3.

schválilo prodej pozemků: p.č. 1140/32 o výměře: 27m2, p.č. 1165/2 o výměře: 5
m2, p.č. 1168/2 o výměře: 85 m2, p.č. 1168/26 o výměře: 156 m2 , druh pozemků:
ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemek p.č. 1168/4 o výměře: 128 m 2, druh
pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, za 800,- Kč/m2, tj. celkem 401 m2 za 320 800,Kč do vlastnictví firmy Pozemní stavitelství Zlín a.s., IČ: 46900918, se sídlem Kúty
3967, 762 92 Zlín

4.

schválilo prodej pozemků: p.č. 1168/15 o výměře: 108 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, ostatní komunikace a st. p.č. 296/2 o výměře 77 m2 druh pozemku: zastavěná
plocha, za 150,- Kč/m2, tj. celkem 185 m2 za 27 750,- Kč do vlastnictví firmy greiner
packaging slušovice s.r.o., IČ: 469 01 507, Greinerova 54, 763 15 Slušovice

5.

schválilo nákup pozemků: p.č. 1140/25 o výměře: 89 m2, druh pozemku: ostatní
plocha a p.č. 1140/29 o výměře 50 m2 druh pozemku: ostatní plocha, za 150,- Kč/m2,
tj. celkem 139 m2 za 20 850,- Kč od firmy greiner packaging slušovice s.r.o., IČ: 469 01
507, Greinerova 54, 763 15 Slušovice

6.

schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 243 v k.ú. Neubuz o výměře 120
m2. Jedná se o pozemek (zastavěná plocha) pod chatou v oboře.

7.

schválilo smlouvu č. D/0746/2019/STR se Zlínským krajem
o poskytnutí dotace z programu RP02-19 Program na podporu obnovy venkova – DT3

Projekty na ochranu životního prostředí. Jedná se o dotaci na projekt Nový mobiliář
ve výši 60.000,- Kč
8.

schválilo smlouvu č. D/0745/2019/STR se Zlínským krajem
o poskytnutí dotace z programu RP02-19 Program na podporu obnovy venkova – DT1
Projekty na obnovu obecního majetku. Jedná se o dotaci na projekt Areál Myslivna –
rekonstrukce klubovny ve výši 169.000,- Kč

9.

schválilo smlouvu o poskytnutí daru pro Charitu Kroměříž - Sociální rehabilitaci
Zahrada ve výši 10.000,- Kč

10.

schválilo smlouvu o poskytnutí daru pro společnost DOTEK z.ú. Vizovice ve výši
5.000,- Kč

11.

schválilo smlouvu o poskytnutí daru pro společnost Handicap Zlín z.s. ve výši
3.000,- Kč

12.

schválilo smlouvu o poskytnutí daru pro Domov pro seniory Lukov ve výši 5.000,- Kč

13.

schválilo rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy

14.

schválilo podporu akce „Všeminění 2019“

15.

schválilo renovaci tenisového hřiště firmou Paver s.r.o. za cenu do 60 tis. Kč

…………………………….
starostka obce

V Neubuzi dne 27.5.2019

…….………………………..
místostarosta obce

