Usnesení č. 7/ 2015 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva
obce Pšánky, konaného dne 24. 9. 2015 v zasedací místnosti
obecního úřadu, od 19 hod.
Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je
k nahlédnutí na OÚ.

Zastupitelstvo obce schvaluje šesti hlasy usnesení pod bodem č.
1.) Volí zapisovatelem Zubrovou Martinu, ověřovateli zápisu Poura Miroslava, Kloutvora
Vladislava
2.) Program jednání 7. zasedání OZ
3.) Dodatek k nájemní smlouvě hostince a zároveň revokuje bod usnesení č. 1.) z 20. 8.
2015
4.) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/ 2015 a Obecně závaznou vyhlášku č. 2/ 2015
5.) Pověření starostky obce k jednání s firmou A+ Parket na renovaci a zhotovení parket
v sále Polyfunkčního domu
6.) Pověření starostky obce k zajištění opravy zvoničky a úhrady nákladů na opravu
7.) Pověření starostky obce k zajištění napojení okapů do kanalizace u nové přístavby
Polyfunkčního domu
8.)Zastupitelstvo obce Pšánky schvaluje a stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písmene
a) zákona č.128/200Sb. ,o obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce
k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu do výše 100 000,- Kč:mezi jednotlivými položkami rozpočtu jsou-li vyvolány organizačními změnami ,pokud tyto
změny nenavýší celkový schválený rozpočet.
Rozpočtová opatření v částkách navyšujících rozpočet může starostka provádět jen
v případech
a) rozpočtového zapojení účelového přidělení finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zjištění chodu obce, v případě havárií
nebo stavu nouze, k odvrácení možných škod, dále když věcné provedení úhrady je
vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případní rizika
z neoprávněné úhrady.
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nařízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje,
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože
výdaje musí být realizovány.
Zastupitelstvo s i vyhrazuje právo na informaci o každé rozpočtové změně provedené
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení
rozpočtového opatření starostou a jeho odůvodnění. Rozpočtová opatření budou
zpracována písemně a číslována ,na vědomí obdrží účetní obce.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.) Rozpočtové opatření č. 5

Zapsala: Zubrová Martina…………………………
Ověřovatelé zápisu: Pour Miroslav……………..
Kloutvor Vladislav……………..

Starostka obce: Žižková Soňa …………………………

Vyvěšeno: 25. 9. 2015
Sejmuto: 11. 10. 2015

