Usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.12.2018

Usnesení č. 1/12/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání vč. Bodu 7 a 8
Usnesení č. 2/12/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje
- závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky „Návrh rozpočtu na rok 2019“
- schvaluje rozpočet obce na rok 2019 – příjmy a výdaje podle odvětvového třídění
(paragrafy) rozpočtové skladby.
Rozpočet se schvaluje jako vyrovnaný.
Celkové příjmy ve výši
3 290 000,- Kč
Celkové výdaje ve výši
3 290 000,- Kč
Pověřuje účetní obce k provedení rozpisu rozpočtu
Usnesení č 3/12/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020-2021
Usnesení č 4/12/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se stanoví část
spádového školského obvodu základní a mateřské školy.
Usnesení č 5/12/2018
Zastupitelstvo obce Kvítkov schvaluje přistoupení obce Kvítkov do Sdružení místních samospráv
ČR na základě §46 a § 84 odst. 2 pís. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv ČR a ukládá starostce obce vyplnění přihlášky
a její zaslání s tímto usnesením na adresu sídla SMS ČR a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání
zastupitelstva.
Usnesení č 6/12/2018
Zastupitelstvo obce souhlasí dle § 84 odst.2 písm. p zákona č. 128/2000 s uzavřením DPP pro
účetní práce s Janou Zelenkovou ml. pro funkční období 2019 – 2022.
Usnesení č 7/12/2018
ZO Kvítkov stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci starostky obce k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
do výše 200 000 Kč u jednotlivých závazných ukazatelů, jsou-li vyvolaná organizačními změnami,
pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový
rozpočet výdajů).
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starostka obce samostatně 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, tj. i v případech vyšších výdajů nezávislých na vůli obce.

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci starostky na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového
opatření starostkou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat ústně).
Usnesení č 8/12/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje, dodatek smlouvy č. 17 ke smlouvě č. 064//VJ/02 z 2.1.2002
Uzavřené s firmou AVE CZ .
Stanoví cenu lístky pro obyvatele takto popelnice 110 l
50,240 l
95,1100 l 300,-

Bere na vědomí:
podmínky nájmu bytu

Jaroslav Zelenka
místostarosta obce

V Kvítkově 27.12.2018

Jana Zelenková
starostka obce

