Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce
Chlumany,
které se konalo dne 18. července 2011
Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Novák, Josef
Lácha, Stanislav Kahuda
Omluven: Josef Brouček
Zapisovatel: Josef Lácha
Ověřovatelé zápisu: Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová

Program:
1. Provádění a schvalování rozpočtových opatření v rámci rozpočtu
2. Schválení rozpočtového opatření č. 3
Za návrhovou komisi návrh předložila Michaela Jůzková, která konstatovala, že je
přítomno 6 zastupitelů obce a zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné.

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne
18.7. 2011
Usnesení č.6/11
K bodu č.1 programu :
Zastupitelstvo stanovuje :
v souladu s §102 odst.2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
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kompetenci starostky obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v
následujícím rozsahu :
− do výše 100.000,- Kč
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 starostkou a jejího stručného odůvodnění
(odůvodnění lze na zasedání podat ústně).
K bodu č.2 programu :
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.3, které se týká úpravy
rozpočtu obce - mimořádné příjmy z důvodu přijetí finančních prostředků z
dotačních titulů a dále výdaje na ně navazující.
Ověřovatel:

Michaela Jůzková

…….………………………….

Vlasta Tišlerová

……….……………………….

…………………………………
Josef L á c h a
místostarosta

………………………………..
Ivana V l k o v á
starostka
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