U S N E S E' N I

z

15. zasedání Zastupitelstva městyse
Litultovice, konaného dne 19.06.2017 v 18.00 hodin v zasedací
místnosti Úřadu městyse Litultovice

Zastupitelstvo městyse schvaluje pod bodem:

5. Dohodu o spolupráci Dohoda o spolupráci na projektu reaLizovaného
z prostředků Pľogramu Interľeg V-A Ceská republika - Polsko mezi

Městysem Litultovice, Městem Kravaře, Gminon
cÓnNoŚI-ĄSKIE

CENTRUM KULTURY
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Gaszowice

sPoTKAŃ IM. EIcHENDoRFFA
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6. Smlouvu o paľtneľskéspolupráci meziměstysem Litultovice v České
ľepublice a obcí Gaszovice v Polské republice
7. Smlouvu o zajištění dopľavní obslužnosti na i;zemi Moravskoslezského
kĺaje veřejnou linkovou dopľavou _ oblast opavsko

Ztměr uzavÍenídesetileté smlouvy na pľovoz naželezničnítrati opava
_ Svobodné Heřmanice v stávajícím rozsahu přepravy a stávajícím podílu
úhľady provomí ztrtÍy
8.

9. MístníakčnípIán roru oje v zděIáv ání na uzemí opavska

|0. Zadtĺníinemníhoplánu Litultovice - zmény č. 1 a určuje staľostu Ing.
Jana Biľguse, jako zastupitele pověřeného k jednání o změně UP
Litultovice

Il. Závěrečný účetMěstyse Litultovice

za ľok 2016, včetně zprávy o
přezkoumání hospodaření ato z ýhľadou. Zastupitelstvo přijímá opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedenýchve zprtĺvě o výsledku
přezkoumání hospodaření. Písemná infoľmace o přijadch opatřeních
k nápravě chyb bude zaslána do 15 dnů MSK KU v ostľavě dle přílohy
usnesení č.6
12.

Účetní závěľku Městyse Litultovic e zarok2OI6

13. Smlouvu mezi KB, a.s. a Městysem Litultovice o poskytnutí uvěru ve
\.ýši 4 557 000,-Kč na předfinancování ľekonstrukce chodníků podél
silnice I/46
14. Střednědobý výhled ľozpočtuMěstyse Litultovice
15. Rozpočtovéopatření č.5 Městyse

Litultovice

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí pod bodem:
16. Cerpání rozpočtu Městyse Litultovice k 3I.5.2017

17. Zprźlva o hospodaření Svazku obcí Mikľoregionu Hvozdnice

k31.4.2017
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8. Účetn

í zźlvěrku Svazku

obcí Mikľoľegionu Hvozdnic e za tok 2016

19. Závěrečný účetSvazku obcí Mikroľegionu Hvozdnicę za rok 2016
včetně zprávy o přezkoumáni hospodaření
Zastupitelstvo městyse schvaluje pod bodem:
20. Smlouvu o bezúplatnémpřevodu majetku meziÍIzs
Městysem Litultovice automobil VW CADDY

MSKľ a

Kupní smlouvu č. UZSVN{/OOP 12538 l20|7-ooPM
męzi Městysem Litultovic uÚZsvM pobočka opava na odkup pozemku
"
paľc.č.61 ve qŕši31 200,-Kč
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Zastupitelstvo městyse volí pod bodem:

22.Helenu Běláškovou přísedícíokresního soudu v opavě
23.Luc1i Gregořicovou přísedícíokľesníhosoudu v opavě

Ing. Jan Biľgus
ta

Tomáš Le
místostarosta

