Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Ctiboř
ze dne 14.12. 2015
Přítomní zastupitelé:
Jindřiška Srbová, Jaroslav Toula, Ing. Zdeněk Dohnal, Josef Bohuslav, Tomáš Veleba, Jiří Zajíc,
Stanislav Zajíc
Omluveni: nebyli
Zastupitelstvo se sešlo v plném počtu a je usnášení schopné.
Hosté: Bohuslavová Hana – hospodářka obce
Zajíc Jiří, st., Tomáš Babka, Stanislav Navrátil
I. Zahájení
Zasedání zahájila a řídila Jindřiška Srbová – starostka obce v 19,00 hod. a seznámila přítomné
s programem schůze zastupitelstva. Ověřovateli zápisu byli určeni: Jaroslav Toula, Josef Bohuslav
II. Program
1) Program zastupitelstva – zastupitelstvo schválilo program zastupitelstva obce
Schváleno: 7 hlasy
2) Rozpočet na rok 2016 – pro rok 2016 obecní zastupitelstvo schvaluje pro rok 2016
vyrovnaný rozpočet ve výši cca 1500,- tis. Kč
Schváleno: 7 hlasy
3) Dohoda o provedení práce pro paní Hanu Bohuslavovou – hospodářka obce i pro rok 2016
Schváleno: 7 hlasy
4) Přenesení pravomoci – zastupitelstvo obce schvaluje přenesení pravomoci ke schvalování
rozpočtových opatření na starostku obce – viz příloha zápisu
5) Rozpočtové opatření č. 5 - veškeré změny rozpočtu (viz příloha )
Schváleno 7 hlasy
6) Připomínky, podněty, žádosti
Zasedání bylo ukončeno ve 20,00 hod.
Zapsal: Ing. Zdeněk Dohnal
Ověřil: Jaroslav Toula, Josef Bohuslav

Jindřiška Srbová, v.r. – starostka
Jaroslav Toula, v.r. – zástupce starostky

Usnesení zastupitelstva obce k rozpočtu na běžný rok
Podle ustanovení §12 zák.č. 250/2000 Sb. se rozpočet zpracovává v třídění podle rozpočtové
skladby a schválený rozpočet vyjadřuje závazné ukazatele. Závazným ukazatelem
schváleného rozpočtu je objem finančních prostředků na konkrétním paragrafu rozpočtové
skladby bez konkrétních objemů na položkách. Rozpočet schvaluje zastupitelstvo obce.
Podle ustanovení §14 zák.č. 250/2000 Sb. se neprodleně po schválení rozpočtu provádí jeho
rozpis podle podrobné rozpočtové skladby, který nepodléhá schválení zastupitelstvem obce.
Změny rozpočtu
– v případě navýšení objemu finančních prostředků u závazných ukazatelů – paragrafů a
v případech změny rozpočtu k jinému rozpočtu schvaluje změnu rozpočtu zastupitelstvo
obce.
Dále zastupitelstvo obce schválilo dle § 102 zákona o obcích přenesení pravomoci ke
schvalování rozpočtových opatření na starostu obce v těchto případech:
do částky 50.000,-Kč
1/ jsou-li vyvolána organizačními změnami, které nevyvolávají další nároky na finanční
prostředky obce
2/ nutný výdaj zajišťující chod obce, v případě havárií, výdaj k odvrácení možných škod
3/ úhrady pokud, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
schválení rozpočt.opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
realizován
4/ technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů pokud mají vliv na rozpočet
(např.zavedení nové položky, dočasného paragrafu,…rozpočtové skladby).
Ve Ctiboři dne …………
Jindřiška Srbová
Jaroslav Toula
Josef Bohuslav
Tomáš Veleba
Ing. Zdeněk Dohnal
Jiří Zajíc

