11. Usnesení ze dne 28.11.2011
ZO schvaluje:
1. Zapisovatele: Černý Jan ,ověřovatele zápisu: Havrda Milan,Jaroš Zdenek
a zpracovatele usnesení Bach Jaromír
2. Rozpočet na rok 2012jako vyrovnaný a to ve výši příjmů 2.513.400,-Kč a
výdajů 2.513.400,-Kč
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a v souladu § 102 odst.2 písm.a) zákona č.128/2000Sb.o obcích ve znění pozdějších
předpisů,stanovilo kompetenci starostky O.Hrochové k pověření a schválení jednotlivých
rozpočtových opatření od roku 2012 v následujícím rozsahu:
a) starostka obce může samostatně provádět rozpočtová opatření v případech
rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných
rozpočtů.Dále může samostatně provádět rozpočtová opatření,jsou-li vyvolána
organizačními změnami,pokud tyto změny nevyvolají vznik či zvýšení schodku
rozpočtu nebo snížení přebytku rozpočtu.
b) Rozpočtová opatření která vyvolají vznik či zvýšení schodku rozpočtu nebo snížení
přebytku rozpočtu,může starostka obce provádět jen v případech ,kdy zapojení
výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce,výdaj k odvrácení možných
škod,v případě havárie nebo stavu nouze a dále,kdy včasné provedení úhrady je
vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika
z neoprávněné úhrady.
c) ZO si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený starostce
obce.
d) Starostka musí ZO o každé změně informovat na nejbližším zasedání
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3.Rozpočtový výhled obce Velký Vřešťov od roku 2012 - 2016

O

V

4.Vnitřní směrnice a odpisový plán
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5. Záměr změny Č.l ÚP
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6. Záměr pronájmu části pozemku p.Krebsové
7. Změnu č.2 vyhlášky 1/2011 o místních poplatcích
8. Přidělení bytu sl.Halenárové Dominice

ZO projednalo a bylo seznámeno:
1. s umístěním informační vitriny pro ZŠ Dubenec
2. s informacemi ohledně veřejného osvětlení LED,hledání úspor
3. co se chystá pro rok 2012 ve veřejné službě Mgr.Zapletal

hlasování
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12.Závěr
Poděkování všem přítomn ' m a ukončení veř jné chůze zastupitelstva v 21,25 hodin.
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Zapisovatel:
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Ověřovatelé:

