Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva
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Usnesení

Usnesení

č.

č.

č,

ě,

Usnesení

Usnesení

č,

č,

dne 16.12.2011.

1: Ověřovatelé zápisu ze zasedání pan Jan Beneš a pan Miroslav Malík, zapisovatel pan
Pavel Frys - byli schváleni.
2: Program jednání byl přítomnými zastupiteli jednomyslně
zápisu se bude odvijet podle něj.

přijat a pořad jednání včetně

3: Smlouva mezi pronajímatelem - Obcí Ondratice a nájemcem - Těžbou štěrkopísku
s.r.o. Brodek u Prostějova byla pro období od 1.1.2011 do 31.12.2020 zastupitelstvem
obce schválena.
4: Rozpočtové opatření č.2 na rok 2011 bylo všemi přítomnými zastupiteli

jednomyslně
Usnesení

obce Ondratice

schváleno.

5: Rozpočtové provizorium pro rok 2012 bylo přítomnými zastupiteli
jednomyslně schváleno.
6: Rozpočtový výhled na rok 2013 - 2015 byl přítomnými zastupiteli
jednomyslně schválen.

7: Zastupitelstvo obce schvaluje a s t a n o v u jev 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:
do výše 30.000,- Kč, jsou-li vyvolaná organizačními změnami na obecním úřadě, pokud tyto
změny nevyvolávají další nároky na :finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet
výdajů obce).
č,

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

rozpočtového

zapojení

účelově

přidělených

finančních

prostředků

z jiných

rozpočtů

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 neoprávněné úhrady
c) 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).

Usnesení

Usnesení

č,

č.

8: Obecně závazná vyhláška obce Ondratice č. 3/2012 o místním poplatku - za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů včetně výše sazby ( 400,- Kč) na poplatníka či dům pro rok 2012
byla zastupitelstvem schválena.
9: Dodatek č.l ke smlouvě mandátní se společností RESPONO, a.s. Vyškov byl
všemi hlasy přítomných zastupitelů schválen.

10

Usnesení

Č.

10: Prodej pozemku obce Ondratice - p.č. 776/5, v k.ú. Ondratice manželům
Janě a Ladislavu Černým byl dle stanovených obvyklých smluvních podmínek
zastupitelstvem schválen.

Usnesení

Č.

11: Zastupitelstvo jednomyslně schválilo předložené znění Inventarizačních směrnic
a Plánu inventur obecního majetku pro rok 2011.

Usnesení

Č.

12: Zastupitelstvo obce většinou hlasů schvaluje řešit omezení rychlosti vozidel
projíždějících spodní a zúženou částí obce pomocí dlážděných přejezdů v rámci úprav
komunikací po dokončení projektu Splaškové kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova
- Ondratice.

Usnesení

Č.

13: Zastupitelstvo obce schválilo složení povodňové komise.

Usnesení

Č.

14: Zastupitelstvo bere zprávu o dílčím Přezkoumání hospodaření obce na vědomí
a schvaluje přijaté opatření k odstranění nedostatku ( Smlouva s pískovnou Brodek).

Usnesení

Č.

15: Zastupitelstvo schvaluje paní Drahuši Zapletalovou náhradní členkou inventarizační
komise pro provedení inventarizace majetku obce a zboží v obchodě LUNA
za rok 2011.

V Ondraticích
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Miloš Zámečník - místostarosta

.
Ing. Ladislav

erný - starosta
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