
U s n e s e n í    č.  3/09     ze zasedání Zastupitelstva obce Močerady dne 30. 7. 2009

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Program zasedání zastupitelstva obce
2. Ověřovatele zápisu: Benešová Jitka, Volf Martin
3. Výsledek kontroly na dotace poskytnuté v létech 2002 až 2008 na volby, které se konaly

celkem osmkrát, odvod dotace a odvolání na vyměření penále
4. Úpravu rozpočtu  č. 2/09
5. Kompetenci starosty obce v souladu s § 102 odst. 2 písmeno a) zákona 128/2000 Sb., o

obcích ve znění pozdějších předpisů k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v
následujícím rozsahu:

            do výše 50 000,-- Kč

            jsou-li vyvolána organizačními změnami na obecním úřadě, pokud tyto změny 
            nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce  (nezvyšuje se celkový rozpočet
            výdajů).

           Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen
           v případech:

– rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných
rozpočtů

– 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 výraně

                              překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
         
             –   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

             Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
             provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném
             po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění
             ( odůvodnění lze na zasedání podat ústně)

6. Na stavbu víceúčelové budovy obecního úřadu na práce zednické firmu Provádění
staveb a jejich změn, Miroslav Duchoň, Koloveč a na instalace + ČOV firmu VeToP



s.r.o.  Staňkov
7. Vypsání nabídky na pronájem horního rybníka v Močeradech
8. Pětičlennou volební komisi  a jednu zapisovatelku při volbávh do Poslanecké

sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech  9. a 10. 10. 2009

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. Výsledek kontroly dotací za rok 2008 poskytnutých  Krajským úřadem Plzeňského kraje
2. Informaci o hospodaření v obecních lesích

Močerady  30. 7. 2009

místostarosta Přibyl Petr …...........................              starosta Starý Josef …...................................


