Usnesení Rady obce Pitín č. 33 ze dne 10. 6. 2020
236/R33/20 - RO schválila program jednání RO tak, jak byl předložen starostou
237/R33/20 - RO schválila rozpočtové opatření č. 4/2020/RO/RO
238/R33/20 – RO schválila smlouvu o poskytnutí dotace č. D/2092/2020/STR se Zlínským krajem na
projekt “Rekonstrukce místní komunikace Pitín“ a pověřila starostu podpisem smlouvy
239/R33/20 – RO schválila smlouvu o dílo č. S-15/2020 s ing. M. Sekaninou, Uh. Brod na zpracování
projektové dokumentace na stavbu „ZTV Lány 1 Pitín“ v ceně 490 050,- Kč vč. DPH a
pověřila starostu podpisem smlouvy
240/R33/20 - RO schválila smlouvu s firmou Regiozona Zlín o poskytování služeb při realizaci projektu
„Rekonstrukce zpevněných ploch MŠ Pitín“ v ceně 187 550,- Kč vč. DPH a pověřila
starostu podpisem smlouvy
241/R33/20 - RO schválila účetní závěrku Mateřské školy Pitín za rok 2019
242/R33/20 - RO schválila zlepšený hospodářský výsledek Mateřské školy Pitín za rok 2019 ve výši
17.0 77,72 Kč a převod hospodářského výsledku do rezervního fondu
243/R33/20 - RO schválila účetní závěrku Základní školy Pitín za rok 2019
244/R33/20 - RO schválila ztrátu hospodářského výsledku z hlavní činnosti za rok 2019 Základní školy
Pitín ve výši - 6 640,54 Kč a úhradu ztráty z rezervního fondu ZŠ Pitín
245/R33/20 - RO schválila účetní závěrku Sportklubu Niva Pitín za rok 2019
246/R33/20 - RO schválila hospodářský výsledek Sportklubu Niva Pitín za rok 2019 ve výši
152 592,00 Kč a -82 690,87 Kč a rozdělení hospodářského výsledku následovně:
152 592,00 Kč použít na úhradu ztráty minulých let a o částku 82 690,87 Kč navýšit
ztrátu minulých let
247/R33/20 - RO projednala žádost manželů S., která se týká postupu při zasíťování
pozemku pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Lány Pitín
248/R33/20 - RO doporučila ZO schválit odkup pozemků nezatížených hypotékou pro stavbu
komunikace Drahy - Lány
249/R33/20 – RO pověřila starostu oslovit TJ Pitín v souvislosti s odkupem pozemků v lokalitě Lány

250/R33/20 – RO vzala na vědomí informaci starosty, která se týká snížení daňových příjmů obce
v souvislosti s epidemií koronaviru
251/R33/20 - RO pověřila starostu oslovit 3 firmy na předložení nabídky vybudování WiFi sítě v rámci
projektu WiFi4EU
252/R33/20 - RO vzala na vědomí informaci starosty týkající se spojení ročníků v ZŠ Pitín ve šk. roce
2020/2021
253/R33/20 – RO projednala návrh na změnu dopravního značení cyklostezky Bojkovice – Pitín s tím,
že Město Bojkovice se změnou nesouhlasí
254/R33/20 – RO doporučuje ZO odvolat z finančního výboru p. Adama Salveta

