Usnesení Rady obce Pitín č. 32 ze dne 5. 5. 2020
220/R32/20 - RO schválila program jednání RO tak, jak byl předložen starostou
221/R32/20 - RO doporučila ZO schválit účetní závěrku obce za rok 2019
222/R32/20 - RO doporučila ZO udělit souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2019 – bez
výhrad
223/R32/20 - RO vzala na vědomí přehled výdajů Základní školy Pitín a Sportklubu Niva na rok 2020
224/R32/20 - RO vzala na vědomí informací o probíhajícím přezkumu hospodaření Sportklubu Niva
Pitín
225/R32/20 - RO schválila obnovení provozu v Mateřské škole Pitín od 11. května
226/R32/20 - RO souhlasí s opravou vjezdu k rodinnému domu čp. 29
227/R32/20 - RO schválila udělení plné moci firmě NELL PROJEKT, s.r.o. Zlín k zastupování obce Pitín
ve správním řízení na akci „Rekonstrukce zpevněných ploch MŠ Pitín“ a úkonech s tím
spojených
228/R32/20 - RO vzala na vědomí souhlas MěÚ Uh. Brod s umístěním dopravního značení a závor na
některých účelových komunikacích v katastru obce Pitín
229/R32/20 - RO schválila prominutí nájemného p. E. Žákové – kadeřnictví Nezdenice za měsíce
březen až květen 2020 v souvislosti s mimořádnými opatřeními - zákaz činnosti
230/R32/20 - RO schválila poskytnutí fin. příspěvku ve výši 4.000,- Kč Domu sociálních služeb
Návojná, p.o. na poskytování sociálních služeb občanovi Pitína
231/R32/20 - RO projednala žádost KÚ o zpracování přehledu informací o plánovaných investicích
v oblasti cestovního ruchu v období 2020/2021
232/R32/20 - RO souhlasí s průjezdem obcí Pitín v rámci hobby cyklojízdy Dubnica n. V. – Otrokovice,
která se uskuteční v září 2020
233/R32/20 - RO vzala na vědomí informace starosty týkající se jednání se zástupci Správy železnic
(dříve SŽDC) o projektu cyklostezky Pitín – Hostětín
234/R32/20 – RO pověřila starostu zajistit souhlas majitelů dotčených pozemků s vybudováním
cyklostezky Pitín - Hostětín
235/R32/20 - RO vzala na vědomí informace starosty týkající se přípravy projektu ZTV ulice Lány Pitín

