Obec Zelenecká Lhota
507 23 Libá
obec@zeleneckalhota.cz

Zápis . 2/2017
Z jednání obec. zastupitelstva konané dne 27. 2. 2017 v budov obec. ú adu v Zelenecké
Lhot
ítomno: 6 len zastupitelstva,
viz. listina p ítomných

Usnesení:
1. Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm. A) zákona . 128/2000
Sb. o obcích, ve zn ní pozd jších p edpis kompetenci starosty obce k provád ní
jednotlivých rozpo tových opat ení v následujícím rozsahu:
Do výše 100 000,- K na stran p íjm a do výše 100 000,- na stran výdaj , jsou-li
vyvolána organiza ními zm nami, pokud tyto zm ny nevyvolávají další nároky na
finan ní prost edky obce (nezvyšuje se celkový rozpo et výdaj ). Tato kompetence se
schvaluje na volební období 2014 – 2018.
Rozpo tová opat ení v ástkách vyšších m že starosta obce samostatn provád t jen
v p ípadech:
a) Rozpo tového zapojení ú elov p id lených finan ních prost edk z jiných
rozpo na stran p íjm a výdaj
b) Kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajišt ní chodu obce, v p ípad
havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když v asné
provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazn
ekro it p ípadná rizika z neoprávn né úhrady
c) Úhrady pokut, penále z rozhodnutí nad ízených orgán a dohled a další nutné
výdaje, kdy schválení rozpo tového opat ení je nezbytné a má jen formální
charakter, protože výdaj musí být realizován.
d) Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpo tovém opat ení
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném
po schválení rozpo tového opat ení starostou a jejího stru ného od vodn ní.
-schváleno 6 hlasy p ítomných
2. zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na realizaci výsadby na sportovním h išti
spole nosti Zahradní sv t Šárka Talácková – schváleno 6 hlasy p ítomných
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