OBEC LITOHLAVY
Souhrn usnesení
ijatých na 11. zasedání ZO Litohlavy dne 13.12.2012
Usnesení .

Text usnesení

129

Zastupitelstvo bere na v domí zprávu o ov ení zápisu z 10. zasedání.

130

Zastupitelstvo ur uje jako zapisovatele p. Vágnerovou a jako ov ovatele
zápisu Mgr. Polákovu a ing. Šídla.

131

Zastupitelstvo schvaluje program zasedání beze zm n a dopln ní.

132

Zastupitelstvo bere na v domí zprávu o pln ní usnesení . 101,106, 114, 115
a 119 - 128.

133

Zastupitelstvo bere na v domí zprávu o innosti OÚ a ZO.

134

Zastupitelstvo bere na v domí zprávu o pln ní rozpo tu obce k 30.11.2012,
rozpo tové opat ení . 4 a 5 provedené starostou obce a aktualizovaný
rozpo tový výhled na období 2013/2016.

135

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpo et obce na r. 2013 – schodkový, p íjmy
4.270.000,- K , b žné výdaje 5.270.000,-, financování K 1.334.000,-. Jako
závazné ukazatele: ve výdajích stanoveny paragrafy s tolerancí K 20 tis.
V p íjmech ástka da ových a neda ových p íjm . Zastupitelstvo ukládá
správci rozpo tu provést rozpis závazných ukazatel na položky rozpo tové
skladby, zavedení do ú etních výkaz v lednu r. 2013 a sd lit výši finan ního
vztahu p ísp vkové organizaci obce Mate ská škola Litohlavy.

136

Zastupitelstvo pov uje starostu obce v souladu s § 102 odst. 2 písm. a)
zákona . 128/2000 Sb. o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších
edpis , áste nou pravomocí k provád ní rozpo tových opat ení mezi
jednotlivými zasedáními s platností od 1.1.2013 v tomto rozsahu: Na stran
výdaj je starosta oprávn n provád t p esuny mezi položkami a paragrafy
bez dopadu na výši celkových výdaj bez omezení a dále je oprávn n navýšit
výdaje u jednotlivých paragraf do výše K 100 tis. v jednotlivých p ípadech,
maximáln však celkem za jedno opat ení do výše K 300 tis., pokud tyto
výdaje budou kryty nerozd lenými prost edky z minulých let, p ípadn
dota ními prost edky. V p íjmech m že starosta provád t rozpo tová
opat ení v rozsahu p iznaných dota ních prost edk a dále p esuny mezi
paragrafy a položkami bez omezení dle objektivních pot eb. Rozpo tová
opat ení v ástkách vyšších m že starosta obce samostatn provád t jen v
ípadech:
a)rozpo tového zapojení ú elov p id lených finan ních prost edk z jiných
rozpo

b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajišt ní chodu obce, v
ípad havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále
když v asné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací
mohou výrazn p ekro it p ípadná rizika z neoprávn né úhrady.

c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nad ízených orgán a dohled a další
nutné výdaje, kdy schválení rozpo tového opat ení je nezbytné a má jen
formální charakter, protože výdaj musí být realizován. Zastupitelstvo si
vyhrazuje právo na informaci o každém rozpo tovém opat ení provedeném
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po
schválení rozpo tového opat ení starostou a jeho stru ného od vodn ní
(od vodn ní lze na zasedání podat ústn ).
137

Zastupitelstvo schvaluje p evod pozemk zjednodušené evidence p. . 228
a 399 v k. ú. Litohlavy do majetku obce na základ souhlasného prohlášení
obce a Les
R a pov uje starostu vy ízením této záležitosti.

138

Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finan ního p ísp vku pro Domov
sv. Josefa Žire .

139

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí p ísp vku TJ Litohlavy ve výši K
248.000,- na zajišt ní innosti v r. 2013 a pov uje starostu podpisem
smlouvy.

140

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí p ísp vku Honebnímu spole enstvu
Litohlavy – Klabava ve výši K 5000,- na zajišt ní innosti v r. 2012 a
pov uje starostu podpisem darovací smlouvy a vyplacením daru ješt
v r. 2012.

141

Zastupitelstvo obce schvaluje uzav ení smlouvy o výp ce poz. 70/4 v k. ú.
Litohlavy za ú elem opravy op rné zdi se SÚS Plze ského kraje a pov uje
starostu podpisem smlouvy.

142

Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost p. Holubové o zahrnutí pozemku p. .
568/2 do ploch pro výstavbu pro bydlení do návrhu zadání územního plánu
a ukládá OÚ Litohlavy písemn sd lit tuto skute nost žadateli.

143

Zastupitelstvo obce schvaluje zm nu funk ního využití pozemk p. . 1145/1
a 1145/2 z ob anské vybavenosti na území smíšené venkovské a ukládá OÚ
Litohlavy písemn sd lit tuto skute nost žadateli.

144

Zastupitelstvo obce schvaluje zm nu funk ního využití pozemku p. . 1228
ze zem lské p dy na území smíšené venkovské a ukládá OÚ Litohlavy
písemn sd lit tuto skute nost žadateli.

145

Zastupitelstvo neschvaluje Žádost manžel Kohoutových o zm nu %
zastav né plochy a ukládá OÚ Litohlavy písemn sd lit tuto skute nost
žadateli.

V Litohlavech 13.12.2012

Ov ili:
Mgr. Olga Poláková ............. Datum ........................ Podpis ...................................
Ing. Jaroslav Šídlo

............. Datum ........................ Podpis ...................................

Ing. Milan Pre o – starosta

Šárka Pražská - místostarosta

