Usnesení
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Příkazy konaného dne 12.9.2013 v 18:00 hod. v kulturním
domě Hynkov
I. Zastupitelstvo obce Příkazy zvolilo
1. Zapisovatele Evu Hrubou a ověřovatele zápisu Jana Vlka a MUDr. Ivanu Spurnou

II. Zastupitelstvo obce Příkazy schvaluje
1. Navržený program 19. zasedání
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2. Dohodu o přeúčtování podílu na nákladech vztahujících se k majetku ve spoluvlastnictví
v rámci projektu „Intenzifikace a úprava čistírny odpadních vod Náklo“ mezi Obcí Náklo a
Obcí Příkazy a přílohu k dohodě č. 1
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III. Zastupitelstvo obce Příkazy stanovuje
1. V souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů kompetenci rady obce k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření do výše 800.000,- Kč včetně v těchto případech:
v příjmové části :
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
(dotace, příspěvky)
b) změny v organizaci hospodářství financovaného rozpočtem (organizační změny)
c) nové, rozpočtem nepředvídané příjmy a příjmy převyšující schválený rozpočet
ve výdajové části :
a) použití příjmů uvedených v bodech a), b) ,c) k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných
výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu
b) přesuny výdajů v závazných ukazatelích na jiné nutné výdaje v souvislosti s potřebami
obce, čímž se nezvýší celkový objem rozpočtu
c) přesuny výdajů z položky na položku v závazném ukazateli
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může rada obce samostatně provádět jen v
případech:
a) 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

b) 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
c) převody na spořící účet z důvodu zhodnocení finančních prostředků
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IV. Zastupitelstvo obce Příkazy si vyhrazuje
1. Provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě obce. Usnesení rady musí
obsahovat číslování rozpočtových opatření schválených v kompetenci rady obce.
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V. Zastupitelstvo obce Příkazy ukládá
1. Radě obce Příkazy zajistit příští zasedání ZO
2. Kontrolnímu a finančnímu výboru provést veřejnosprávní kontrolu u příspěvkové
organizace
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Ing. Jaroslav Sívek
starosta

Josef Škrabal
místostarosta

