USNESENÍ
z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mrtník
konaného dne 20.12.2021

Zastupitelstvo obce :
usn.č. 21-01: schvaluje – program jednání
Pro - 5, proti - 0, zdržel se 0
usn. č. 21-02: schvaluje - ověřovatele zápisu p. Brunclíkovou Ivetu a Ing. Ereta Petra,
zapisovatele Mgr. Šístkovou Radku
pro- 5, proti – 0, zdržel se – 0
usn.č.21-03: schvaluje – Rozpočet na rok 2022 jako schodkový
Příjmy: 5.998.000,- Kč
Výdaje: 8.874.000,- Kč
Schodek ve výši 2.876.000,- Kč bude dofinancován z rezervy na běžném účtu.
Rozpočet je položkový, obec si stanovuje jako závazný ukazatel paragraf.
Rozpočet je přílohou zápisu.
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na r. 2023 -2025
pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
usn.č.21-04: schvaluje – Inventarizaci majetku v termínu 3.1.2022 do 28.1.2022 a složení
inventarizační komise: Mgr. Šístková Radka, Eret Josef, Brunclíková Iveta, Ing. Eret Petr
pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
usn.č.21-05: stanovuje – v souladu s § 102 odst. 2 písm.a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
Příjmy – neomezeně
Výdaje- do výše 100.000,- Kč jsou-li vyvolána organizačními změnami na obecním úřadě,
pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce.
Výdaje v částkách vyšších může starosta obce provádět jen v případech:
a/ rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b/ kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj k zajištění chodu obce, v případě havárií, stavu
nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno
penalizací a dopady penalizace mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné
úhrady

c/ úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
schválení rozpočtového opatřením nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí
být realizován
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším jednání zastupitelstva konaném po schválení
rozpočtového opatření starostou jeho stručného odůvodnění (odůvodnění lze podat na
zasedání ústně)
pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
usn.č.21-06: schvaluje – Ceník pronájmu nebytových prostor na rok 2021
pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
usn.č.21-07: schvaluje – Dohodu o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby s fa. Marius
Pedersen a.s.
pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
usn.č.21-08: schvaluje – Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
pro realizaci stavby č. IV-12-0019061/SOBS VB/001 „Mrtník, PS, ppč. 1071/1, kNN IV-120019061 “ se společností ČEZ Distribuce a.s.
pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení bylo přijato
V Mrtníku dne 20.12.2021

Zápis vyhotoven dne 27.12.2021
Zapisovatel : Mgr. Šístková Radka

………………………………………….

Starosta :

Frána Pavel

…………………………………………..

Brunclíková Iveta

…………………………………………….

Ing. Eret Petr

…………………………………………….

Ověřovatelé zápisu :

Na úřední desce a elektronicky:
Vyvěšeno:
Sejmuto:

27.12.2021
12.01.2022

