Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 19. prosince 2012

11/1 Revokace bodu usnesení 1015 z minulého zasedání počet dětí 32 celková částka k
vyplacení16 OOOKč
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení 1015 a pěti hla y schvaluje revokaci

11/2. Zastupitelstvo obce se pěti. hlasy usneslo na schválení rozpočtového výhledu Obce Libotov na
roky 2013 až 2017.

11/3

Zastupitelstvo obce se pěti. hlasy usneslo na tom, že schvaluje rozpočet Obce Libotov pro rok
2013, a to
příjmy a výdaje ve výších dle odvětvového třídění rozpočtové skladby. Rozpočet pro rok 2013 je
schvalován jako schodkový takto:
Celkové příjmy
Financování ve
Celkové zdroje
Celkové výdaje

rozpočtu ve výši
výši
ve výši
rozpočtu ve výši

Kč 2 054 530,Kč
9520,Kč 2 064 050,Kč 2 064 050,-

Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši Kč 9 520,- bude kryt zůstatkem finančních prostředků z
minulých let.

11/4. Zastupitelstvo obce 5.hlasy v souladu s § 102 odst. 2 písmo a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tanovilo kompetenci starosty obce k
provádění jednotlivých rozpočtových opatření v roce 2013 v následujícím rozsahu:
Starosta obce může samostatně provádět rozpočtová opatření v případech rozpočtového zapojení
účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů. Dál může samostatně provádět
rozpočtová opatření, jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolají vznik
či zvýšení schodku rozpočtu nebo snížení přebytku rozpočtu. Rozpočtová opatření která
vyvolávají vznik či zvýšení schodku rozpočtu nebo snížení přebytku rozpočtu, může starosta
samostatně provádět jen v případech, kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu
obce, výdaj k odvrácení možných škod, v případě havárií nebo stavu nouze a dále když včasné
provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizace mohou výrazně překročit případná
rizika neoprávněné úhrady. Dále v případech úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených
orgánů a dohledů a dalších nutných výdajů, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má
jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený starostovi
obce.
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(cena
11/5. Za tupitel tvo obce e 5 hlasy usneslo na tom, že
roce 2013 nebude vybírat točné
obce.
stočného bude 0,-- bez DPH). áklady na provoz kanalizace budou plně hrazeny z rozpočtu

V Libotově 19.12 ..2012

Mgr. Milan Frýba
místo starosta obce

Ověřovatelé zápisu:

OttoTasler
starosta obce

Luděk Hlava

Martin Hynek
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