Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva městyse Karlštejn dne 20. 6. 2019
-----------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
Usnesení č.2019/6 ověřovateli zápisu Ing.Pavla Staňka a p.Václava Karkoše,
zapisovatelkou dnešního zápisu pí.Janu Brandejsovou
Usnesení č.2019/7 program zasedání zastupitelstva městyse konaného 20.6.2019
Usnesení č.2019/8 zápis z minulého zasedání zastupitelstva městyse
Usnesení č.2019/9 závěrečný účet a celoroční hospodaření Městyse Karlštejn za rok 2018
bez výhrad společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
Městyse Karlštejn za rok 2018
Usnesení č.2019/10 účetní závěrku Městyse Karlštejn za účetní období 2018
Usnesení č.2019/11 výsledek hospodaření HČ za rok 2018 ve výši 270.881,75 Kč, který
bude převeden na účet městyse
Usnesení č.2019/12 účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Karlštejn za účetní
období 2018
Usnesení č.2019/13 hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Karlštejn ve
výši 139.563,42 Kč, který zůstává uvedené organizaci jako rezervní
fond
Usnesení č.2019/14 rozpočtové opatření č.2
Usnesení č.2019/15 zábor veřejného prostranství při XXIII. Karlštejnském vinobraní dne 28.
a 29.září 2019
Usnesení č.2016/16 poskytnutí dotací z rozpočtu městyse pro rok 2019
Klub Zvonek
na činnost
5.000,--Kč
SVČ,Hořovice
organizace akcí pro děti
17.000,--Kč
Josef Beránek
kulturní akce
10.000,--Kč
ZO ČSOP Rokycany
péče o zraněné živočichy
5.000,--Kč
TRANS HOSPITAL PLUS
osobní ochranné pomůcky 15.000,--Kč
SDH Karlštejn
akce pro místní děti a obč. 20.000,--Kč
TJ Karlštejn
podpora sport.čin.oddílů
120.000,--Kč
MS Karlštejn
podpora činnosti
20.000,--Kč
SH ČMS-OSH Beroun
podpora soutěž.aktivit
1.000,--Kč
MS Liteň
nákup krmiva na záchr.
drob.zvěře
6.000,--Kč
ČTU, Zálesák Liteň
na autobus.dopravu na LDT 9.000,--Kč
ČTU, Záskalák Liteň
Karlštejnská devítka
12.000,--Kč
Klub přátel Karlštejna
na činnost
10.000,--Kč

TJ SOKOL Karlštejn
Usnesení č.2019/17

Usnesení č.2019/18

Usnesení č.2019/19

Usnesení č.2019/20

rekonstrukce osvětlení sálu
a topení
50.000,--Kč
Smlouvu o dílo mezi Městysem Karlštejn a ROYAL DIAMOND –
stavební společnost s.r.o. na akci „Karlštejn č.p.323 – Stavební úpravy
pro změnu v užívání stavby“ za 717.721,-- Kč bez DPH
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městysem Karlštejn
(povinný), Gas Net, s.r.o. (oprávněný) a Mgr.Františkem Krpatou
(investor) ve věci plynárenského zařízení STL přípojky plynu, č.stavby
9900093452, na pozemku p.č. 1025/29 v k.ú. Poučník, za jednorázovou
úplatu ve výši 500,-- Kč vč. DPH
Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) mezi Městysem
Karlštejn (povinný) a MOL České republiky, s.r.o. (oprávněný) ve věci
připojení na LAPOL na pozemku p.č. 392/14 v k.ú. Budňany za
jednorázovou úplatu ve výši 10.000,-- Kč vč. DPH
odkup pozemků p.č. 392/31 o výměře 118 m2 a p.č. 392/32 o výměře
1 m2, vzniklých na základě geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č.284-020397/2015 vyhotoveného společností Hrdlička spol.
s r.o., oba pozemky v k.ú. Budňany, které jsou ve vlastnictví MOL ČR,
Praha 1, Purkyňova 2121/3, za cenu max. 1.000,--Kč za 1 m2 (tj. celkem
max. 119.000,--Kč)

Janis S i d o v s k ý
místostarosta městyse

Ověřovatelé:
Ing.Pavel Staněk
Václav Karkoš

Petr R a m p a s
starosta městyse

