Usnesení ze 11. zasedání Zastupitelstva obce Kosořice
konaného dne 15. června 2016
Zastupitelstvo obce Kosořice po projednání:
a) schválilo
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program 11. zasedání
zapisovatelkou schůze paní Jaroslavu Kovaříkovou
ověřovatele zápisu: Bc. Šárka Koch, Jan Adámek
návrhovou komisi: Marcela Sabolová, Denisa Mojžíšová Pýchová
rozpočtová opatření č. 5/2016
záměr prodej pozemku p.č. 444/2 o výměře 110m2, p.č. 450/1 o výměře 419m2, p.č. 450/2 o
výměře 1853m2, p.č.453 o výměře 554m2, část p.č. 655 o výměře 1900m2 v k.ú. Kosořice za
2
minimální cenu 20 Kč za 1 m
záměr prodej pozemku p.č. 623/20 o výměře 423m2 v k.ú. Kosořice za minimální cenu 20 Kč za
2
1m
nákup techniky na úklid sněhu dle předložené nabídky od firmy Agrozetcentrum Mladá Boleslav
v souladu se závěry hodnotící komise výběr nejvhodnější nabídky na „Technický dozor stavebníka
a koordinátora BOZP pro akci Výstavba kanalizace a ČOV Kosořice“ uchazeče Roman Brtna,
Želivského 1335, 290 01 Poděbrady, IČ 61906981
Závěrečný účet obce Kosořice za rok 2015 s výhradou, termín nápravy 31.12.2016
Účetní závěrku za rok 2015
Závěrečný účet DSO Doubravka za rok 2015 bez výhrad
povolení výjimky počtu dětí v MŠ Kosořice na školní rok 2016/2017 na 28 dětí

b) pověřuje
44/16

starostu obce podpisem smlouvy s vybraným uchazečem na akci „Technický dozor stavebníka a
koordinátora BOZP“ dle usnesení č. 40/16

c) bere na vědomí
45/16
46/16

seznam přijatých žáků do MŠ Kosořice na školní rok 2016/2017
zprávu ze závěrečného přezkoumání hospodaření obce Kosořice za rok 2015

……………………………
Ing. Tomáš Poslt
starosta obce

……………………………
Václav Vávra
místostarosta obce

Příloha
Usnesení k určení pravomoci k rozpočtovým opatřením

Usnesení zastupitelstva obce Kosořice

ze dne 15.6.2016

1. Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e
v souladu s § 102odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
kompetenci starostovi obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
do výše 200 000,00 Kč včetně měsíčně v závazných ukazatelích (dle schváleného rozpočtu) a v případech, kdy
se nezvyšuje celkový objem příjmů ani výdajů, dále v těchto případech:
a) Rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů (bez omezení výše
transferů)
b) Kdy zapojení výdaje vyžaduje 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 nesprávné úhrady
c) Úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení
rozpočtových opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován
Starosta obce dává rozpočtová opatření písemnou formou na vědomí zastupitelstvu obce.

2. Zastupitelstvo obce si v y h r a z u j e
Právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání
zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou a jeho stučného odůvodnění (odůvodnění
lze na zasedání podat ústně).

