U S N E S E N Í z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Litultovice,
konaného dne 31.5.2010 v 19.00 hodin v sále zámku „B“ Litultovice
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
1. Čerpání rozpočtu městyse Litultovice k 30.4.2010
2. Přijetí dotace z Moravskoslezského kraje ve výši 462 800 Kč na výměnu střešní
krytiny zámku „B“ II. etapa a spolufinancování z rozpočtu městyse ve stejné výši
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace
3. Rozpočtové opatření č. 2/2010
4. Veřejnou vyhlášku č. 4/2010 Opatření obecné povahy – Změnu č. 1
Územního plánu městyse Litultovice
5. Vypracování žádosti o dotaci na tělocvičnu u MŠ a rekonstrukci a přístavbu ZŠ
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy se zhotoviteli jednotlivých žádostí
6 Prodej pozemku p.č. 972 o výměře 15 m2 panu Jindřichu Kubcovi s pověřením
starosty k vypracování potřebných podkladů k prodeji s tím, že nový vlastník
uhradí náklady spojené se samotným zaměřením a prodejem a cena pozemku bude
stanovena dle oceňovacích tabulek Finančního úřadu a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy o prodeji
7. Veřejnou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj
8. Opravu kanalizace u hřiště a v MŠ s pověřením starosty zajištěním akce spolu
s vedením ZŠ a MŠ a TJ Sokol Litultovice
9. Vypracování nového územního plánu městyse Litultovice s pověřením starosty
k přípravě podkladů a přípravou zadávacího řízení na výběr zhotovitele, včetně
žádosti o dotaci
10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci na přípravě cyklistické stezky
Jakartovice – Opava, uzavřené mezi Statutárním městem Opava a městysem
Litultovice s pověřením starosty k podpisu dodatku ke smlouve č. 1
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí :
1. Závěrečný účet Mikroregionu Hvozdnice za rok 2009
2. Rozpočet Mikroregionu Hvozdnice na rok 2010
3. Informace starosty o připravovaných akcích a žádostech o dotace do konce roku
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