Obec Trpík
Usnesení z mimořádného jednání Zastupitelstva obce Trpík č. 5
konaného dne 9.3.2015 v 16:00 hodin v místnosti
Obecního úřadu Trpík
Přítomni: M. Hradecký, A. Fiedler, I. Coufalová, I. Vašatová, J. Krejsar, J. Lepka
Omluveni: J. Novotný
Neomluveni: 0
Program:
1.
2.
3.
4.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Rozpočtové opatření – kompetence starostky
Diskuse

1. Zahájení
Usnesením č. 12/2-2015 ZO schválilo zapisovatelku Ivetu Vašatovou.
Usnesením č. 13/2-2015 ZO schválilo jako ověřovatele zápisu pana Jiřího Krejsara a pana Antonína
Fiedlera.
2. Navržený program
Program byl schválen usnesením č. 14/2-2015.
3. Rozpočtové opatření
ZO stanovuje usnesením č. 15/2-2015 v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
do výše 50 000Kč jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další
nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů). Rozpočtová opatření v
částkách vyšších může starostka 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 starostky na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového
opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat ústně).
4. Diskuse
Upozornění na úklid pasek do konce března, aby se mohla provést výsadba nových stromků.
5. Závěr
Schůzi obecního zastupitelstva ukončila starostka obce ve 16:30 hod.

Zapsala: Iveta Vašatová

…........v.r...................…..

Ověřil:

Krejsar Jiří

…........v.r.........................

Fiedler Antonín

…........v.r.........................

V Trpíku dne 9.3.2015
….................v.r............………..
Ing. Iveta Vašatová
starostka obce Trpík

