U S N E S E N Í č. 6/2015-18
obecního zastupitelstva ze zasedání konaného dne 26.8.2015
1) ZO – schválilo Usnesení č. 5/2015-18
2) ZO – odsouhlasilo Rozpočtové opatření č. 2/2015, 6/2015 a 7/2015
3) ZO – stanovuje v souladu s § 102 odst.2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů kompetenci starostky obce k provádění
jednotlivých rozpočtových změn v následujícím rozsahu: do výše
70 000,-- Kč jsou-li vyvolaná organizačními a metodickými změnami
(dle §16 odst.1, písm. a) – c) zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech). Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce
samostatně provádět jen v případech: a) rozpočtového zapojení účelově
přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů. b) kdy zapojení
výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií
nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné
provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou
výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady c) úhrady
pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné
výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen
formální charakter, protože výdaj musí být realizován.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém
opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání
zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou a
jejího stručného odůvodnění.
4)ZO – souhlasí s vyvěšením záměrů na pachty zemědělských pozemků v ceně
2500,-- Kč/ha
5) ZO - bere na vědomí společenské akce plánované do konce roku 2015
6) ZO – bere na vědomí ukončovací práce na č.p.12
7) ZO – bere na vědomí kontrolu SZIFu na hřbitově
8) ZO – bere na vědomí probíhající přípravy akce 140 let výročí založení SDH
Vlčkovice v Podkrkonoší
9)ZO – pověřuje starostku zjistit, za jakých podmínek je možnost poskytnutí
návratné finanční výpomoci

Zapsal: Eva Bittnerová

Ve Vlčkovicích v Podkrkonoší dne 26.8.2015
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