OBEC BOLEHOŠŤ
se sídlem Obecní úřad, Bolehošť 10, 51731 Bolehošť

Výpis z usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Bolehošť

ze dne 23. 3. 2015

Usnesení č. 1/3/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu.
Usnesení č. 2/3/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání včetně jeho doplnění (viz příloha).
Usnesení č. 3/3/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2015.
Usnesení č. 4/3/2015
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 11/2/2015 z 16. 2. 2015
Usnesení č. 5/3/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku PO – ZŠ a MŠ Bolehošť za rok 2014.
Usnesení č. 6/3/2015
Zastupitelé obce souhlasí s návrhem školy, převést zisk z roku 2014 ve výši 2.843,85 Kč do
rezervního fondu.
Usnesení č.7/3/2015
Zastupitelé schvalují úplatu na žáka v MŠ Bolehošť na školní rok 2015/2016 ve výši 300,Kč/měsíc.
Usnesení č. 8/3/2015
Zastupitelé obce schvalují záměr obce č. 1/2015 o prodeji pozemků a pověřují starostu
k případnému sepsání a podpisu kupních smluv.
Usnesení č. 9/3/2015
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
- v příjmech je částka neomezená
- ve výdajích do výše 50.000,- Kč u jednotlivých závazných ukazatelů, jsou-li vyvolaná
organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky
obce
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen
v případech:
a) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo
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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 RO je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován (např.
vyúčtování spotřeby el. energie)
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení RO
starostou a jejích stručného odůvodnění (lze podat ústně).
Usnesení č. 10/3/2015
Zastupitelé obce schvalují přijetí výpovědi nájemce Obecního hostince dohodou k 31.3.2015.
Usnesení č. 11/3/2015
Zastupitelé obce vybrali z předložených nabídek firmu p. Roušavého a pověřují starostu
k zajištění nákupu vybrané techniky, případně k podpisu kupní smlouvy.
Usnesení č. 12/3/2015
Zastupitelé obce souhlasí s prodejem staré sekačky na náhradní díly za cenu 1.000,- Kč a
zároveň schvalují vyřazení z majetku obce.
Usnesení č. 13/3/2015
Zastupitelé obce vybrali z nabídek firmu Proche z Albrechtic n. O. a pověřují starostu k zadání
rekultivace zahrady vybrané firmě, příp. podpisu smlouvy o dílo.
Usnesení č. 14/3/2015
Zastupitelé pověřují starostu obce k uzavírání a podpisu případných kupních smluv na stavební
parcely.

Výpis provedl dne 24. března 2015
starosta obce, Petr Kubíček

………………………………………
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