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USNESENI ZE ZASEDANI ZASTUPITELSTV A OBCE RETUVKY
ZE DNE 12.12.2012

Usnesení č. 22/2012
Zastupitelstvo obce schválilo finančni spoluúčast obce na dofinancováni akce " Sanace a
stabilizace sesuvu svahu pod komunikací Hrádek-Řetůvka nad levým břehem potoka" ve výši
20.000,- Kč. Tato finanční částka je zapracována do návrhu rozpočtu na rok 2013. Investorem
akce je město Litomyšl.

Usnesení č. 23/2012
Zastupitelstvo obce schválilo zrušeni obecně závazné vyhlášky č.1/20 10 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tříděni využíváni a odstraněni
komunálních odpadů.

Usnesení č. 24/2012
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku Č. 1/2012 o místnim poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálních
odpadů. Platnost vyhlášky je od 1.1.2013.
Usnesení č. 25/2012
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2013:
~ Příjmy:
2.638.400,- Kč
~ Výdaje:
2.557.400,- Kč
~ Financování:
81.000,- Kč

Usnesení č. 26/2012
Obecní zastupitelstvo schvaluje přijetí dotací v roce 2012:
~ Dotaci od Úřadu práce v Ústí nad Orlicí v celkové částce 143.139,- Kč na vytvoření
pracovnich pozic: VPP - pracocnik při čištěni obce, koordinátor veřejné služby
~ Neinvestični dotaci od Krajského úřadu Pardubického kraje v částce 23.000,- Kč na
financování výdajů spojených s konánim voleb do krajských zastupitelstev
~ Neinvestiční dotaci od Krajského úřadu Pardubického kraje v částce 13.900,- na
požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH Řetůvka

>-

Investiční finanční příspěvek od Města Ústí nad Orlicí ve výši 29.400,- na pořízení
čistopisu územního plánu obce

Usnesení č. 27/2012
Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtové změny schváleného rozpočtu na rok 2012 - viz
příloha.
Usnesení č. 28/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení DHIM - Stavby: inv.č. S000002 - Čekárna větší 5.458,- Kč z majetku obce a zároveň schvaluje zařazení 2 ks nových dřevěnných čekáren Stavby: inv.č. S000061 a S000062 každá v hodnotě 59.000,- Kč.

Obecní zastupitelstvo

>>>>-

bere na vědomí:

Plán neinvestičních akcí na rok 2013
Informaci o volbě prezidenta ČR v lednu 2013
Zprávy o činnosti jednotlivých komisí v obci za rok 2012
Informaci o pojízdné prodejně masa a uzenin

v Řetůvce,

dne 19.12.2012

Zapsal:

Věra Zemanová

Starostka obce:

Radka Hudcová

Ověřili:

Tomáš Šimek

Vlastimil Vavřín
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