USNESENÍ č. 5/2020
zastupitelstva obce Benátky z veřejného zasedání konaného dne 9.12.2020
na OÚ Benátky
I.
Schvaluje
33/20 ověřovatele zápisů
34/20 návrh ceny vodného na rok 2021. Cena bez DPH je ve výši 38,18 Kč/1m3. S DPH 10%
je cena 42,00 Kč/1m3
35/20 návrh ceny stočného na rok 2021. Cena bez DPH je ve výši 51,82 Kč/1m3. S DPH 10%
je cena 57,00 Kč/1m3
36/20 protokol o periodickém přezkoušení. ZO konstatuje, že nebude vytvářet nový platební
mechanismus spočívající v nástroji a modelu s výchozím rokem 2020, ale bude se i
nadále využívat stávající nástroj a model, kde lze stanovovat cenu pro stočné pro další
období cenové fixace obvyklým způsobem.
37/20 návrh poplatku za svoz a odstranění komunálního odpadu včetně separovaného sběru a
nebezpečných odpadů na rok 2021. Poplatek pro obec činí 792,- Kč vč. DPH/občana a
rok. ZO schvaluje poplatek ve výši 700,- Kč vč. DPH za rok na občana, který má trvalé
bydliště v obci. Rozdíl bude hrazen z rozpočtu OÚ.
38/20 obecně závaznou vyhlášku č.2/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
39/20 obecně závaznou vyhlášku obce Benátky č. 3/2020, kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška č. 5/2006
40/20 obecně závaznou vyhlášku obce Benátky č. 4/2020 o místním poplatku ze psů
41/20 vytvoření změny ÚP obce Benátky. Návrhy na změny ÚP se budou přijímat do
30.6.2021. Návrhy na změny budou žadateli zpoplatněny
42/20 žádost příspěvkové organizace – MŠ na rok 2021 a to ve výši 270 000,- Kč
43/20 rozpočet obce Benátky na rok 2021
44/20 rozpočet příspěvkové organizace – MŠ na rok 2021
45/20 střednědobý výhled rozpočtu obce Benátky na roky 2021 – 2024
46/20 střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace – MŠ Benátky na roky 2021 –
2024
48/20 záměr odprodeje části p.p.č. 184/1 v k.ú. Benátky u Litomyšle
49/20 odprodej p.p.č. 51/3 v k.ú. Benátky. Cena za 1m2 je 45,- Kč

47/20
50/20
51/20

II.
Bere na vědomí
rozpočtové opatření č.3 ze dne 9.12.2020
informace starosty
rozpravu

Zápis zapsal:
Jan Rada, DiS.
starosta obce

Zápis ověřili:
Miroslav Grüner
člen ZO

František Jiskra
místostarosta obce

Oldřich Famfulík
člen ZO
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