RADA MĚSTA CHROPYNĚ
Výpis usnesení z 37. jednání dne 23.01.2020
1. Převod majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Služby občanům Chropyně
USNESENÍ ČÍSLO 0524/37RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit Protokol města Chropyně č. 2 o předání majetku mezi městem Chropyně,
se sídlem náměstí Svobody 29 Chropyně, IČ: 00287245, a organizací Služby občanům Chropyně, příspěvková organizace, se sídlem Ječmínkova 258 Chropyně, IČ: 08786691, v celkové hodnotě 1.125.523,65 Kč.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Návrh dodatku ke smlouvě o nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu
USNESENÍ ČÍSLO 0525/37RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
návrh dodatku ke smlouvě o nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu dle § 17 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 8 v roce 2019
USNESENÍ ČÍSLO 0526/37RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně d o po ru č uj e
Zastupitelstvu města Chropyně schválit Rozpočtové opatření města Chropyně č. 8 v roce 2019.
Rad a mě s ta Chr o py ně u klád á
vedoucí Finančního odboru připravit Rozpočtové opatření města Chropyně č. 8 v roce 2019 pro zasedání Zastupitelstva města Chropyně.
Hlasování:
Přítomno 4, pro 3, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0

4. Úprava rozpočtu v rámci schválených ukazatelů
USNESENÍ ČÍSLO 0527/37RM/2020:
Rad a mě s ta Chr o py ně s chv al uj e
úpravu Rozpočtu města Chropyně na rok 2020 v rámci schválených ukazatelů, a to u ukazatele 3113 - Základní
škola.
Hlasování:
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Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

Ing. Věra Sigmundová
starostka města

Za správnost vyhotovení: Míšová Kateřina Bc., Sekretariát - 30
Datum vyhotovení výpisu: 27.01.2020

