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USNESENÍ

z lED

Č.

5/2015 - 12/2015

Á Í ZASTUPITEL TV A
OBCE VRAČOVICE-ORLOV
Termín konáni: 23. 3. 2015

Usnesení č. 5/2015: OZ schvaluje program zasedání.
Usnesení č. 6/2015: OZ schvaluje rozpočet na rok 2015
Usnesení č. 7/2015 : OZ schvaluje účetní závěrku obce za účetní období 2014
sestavenou

ke dni 3l.12 .2014

Usnesení č. 8/2015 : OZ schvaluje závěrečný účet za rok 2014, ve kterém byly
zjištěny chyby a nedostatky které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst.
3 písmo c) zákona Č. 420/2004 Sb.bez výhrad.
Usnesení č. 9/2015 : OZ stanovuje v souladu s

102 odst. 2 písmo a) a § 99 odst. 2 zákona
Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty
obce k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
Na příjmové straně rozpočtu:
a) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 1 (daňové příjmy). Tyto prostředky nesmí
starosta zapojit do výdajů, ale rozpočtují se do financování. O jejich případném zapojení do
výdajů rozhodne zastupitelstvo.
b) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 2 (nedaňové příjmy) a třídy 3 (kapitálové
příjmy) do výše 100000 Kč. Tyto prostředky nesmí starosta zapojit do výdajů rozpočtu kromě
účelově určených darů.
c) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté dotace) u rozpočtového zapojení
účelových dotací v případě, že zastupitelstvo schválilo účast obce při podání žádosti o transfer
nebo jsou transfery poskytovány na základě právních předpisů. Tyto prostředky starosta
zapojuje do výdajů.
a výdajové straně rozpočtu:
a) navýšení závazného ukazatele do výše 100 000 Kč v období mezi jednotlivými zasedání
zastupitelstva.
avýšení jednoho závazného ukazatele musí být kompenzováno snížením
jiného závazného ukazatele na výdajové straně rozpočtu, aby rozpočtovým opatřením nedošlo
ke snížení přebytku nebo ke zvýšení schodku schváleného (upraveného) rozpočtu.
b) přesuny v rámci jednoho paragrafu mezi třídou 5 (běžné výdaje) a třídou 6 (kapitálové
výdaje) u akcí které byly schváleny za tupitelstvem, ale u kterých je nutné po uskutečnění
plnění výdajů provést správné zatřídění v souladu s rozpočtovou skladbou.
c) navýšení závazného ukazatele o částku v případě potřeby vyšší než 100000 Kč v případě,
kdy je výdaj nutný k zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, k odvrácení
možných škod, dále když včasné neprovedení úhrady je vázáno penalizací a dopady
penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady.

Dále v případě úhrady pokut, penále a dalších nutných výdajů, 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.

Usnesení č. 10/2015 : OZ schvaluje změnu katastrální hranice mezi k.ú. Tisová u
Vysokého Mýta a k.ú. Vračovice
Usnesení č. 11/2015 : OZ stanovuje dohodu o odborné pomoci s VYSOKOMÝTSKOU
KULTURNÍ O.p.s., ve Vysokém Mýtě
Usnesení č. 12/2015 : OZ schvaluje nájemní smlouvu č.1I2015
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