
USNESENíČ.l/2011

Zastupitelstvo na svém II. Řádném zasedání konané dne 18.2.2011

Projednává a schvaluje usnesení č.l/2011, pojednávající o provádění rozpočtových opatření.

V souladu s § 102odst. 2 písmo a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších

předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
v následujícím rozsahu.

Do výše 50.000,- Kč

Jsou-li vyvolána organizačními změnami na obecním úřadě, pokud tato změny nevyvolávají

další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů

obce).Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen

v případech:

a) Rozpočtového zapojení účelově přidělených 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 rozpoč. 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 rozpoč. opatření starostou a jejího odůvodnění.(lze podat ústně).

Starosta byl měl rozpočtová opatření dávat písemnou formou účetní,zastupitelstvu a
číslovat je.

Usnesení schváleno: 5 hlasy

Místostarosta obce: Jelinek Petr



USNESENí č. 2/2011

Zastupitelstvo obce na svém II. řádném zasedání konané dne :18.2.2011

projednává a schvaluje usnesení č. 2/2011, pojednávající o projednání a schválení

řádného rozpočtu na rok 2011.

Příjmy: 1.231.400,- (viz. podrobný rozpis příjmů - příloha č.1)

Výdaje: 1.231.400,- ( viz. podrobný rozpis výdajů - příloha č.2,3)

Celkem daně sdílené: 736.200,-

Neinvestiční transfery ze SRv rámci dot. vztahu: 60.100,-

Vlastní příjmy obce:

Neinv.transfery přijaté od Krajů

88.100,-

320.000,-

27.000,-Invest.transfery přijaté od Krajů

Ele. energie: 50.000,-

75.000,-

25.000,-

70.000,-

484.300,-,-

527.100,-

Svoz - TKO:

Neinv. trasfery obcím - ZŠ

Drobný dl. majetek.

Opravy a udržování:

Ostatní výdaje:

Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný

Schváleno: 5 hlasy V Urbanicích dne: 18.2.2011

starostka obcemístostarosta obce

Jelínek Petr



USNESENí č. 3 /2011

Zastupitelstvo obce na svém II. řádném zasedání konané dne: 18.2.2011

projednalo a schválilo usnesení č.3 /2011, pojednávající o "Plánu společných

zařízení".Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo "Plán společných zařízení"

v rámci pozemkových úprava v k.ú. obce Urbanice. ( bod jednání č.3).

Schváleno: 5 hlasy

V Urbanicích dne: 20.2.2011

Místostarosta obce

Jelinek Petr

starostka obce

Lenka Jelínková I(cv~Jm
/



USNESENí č. 3A /2011

Zastupitelstvo obce na svém řádném zasedání konané dne: 2.4.2011

projednalo a schválilo usnesení č. 3 A /2011 , pojednávající o pravidlech pro zadávání a

uskutečňování veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., pravidla obce jsou součástí
jako příloha k usnesení a nabývají účinnosti dne: 2.4.2011

Schváleno: 5 hlasy

V Urbanicích dne: 12.4.2011

Místostarosta obce starostka obce

Lenka Jelínková /

~~

Jelínek Petr



USNESENí č. 4 /2011

Zastupitelstvo obce na svém řádném zasedání konané dne: 7.6.2011

projednalo a schválilo usnesení Č. 4 /2011, pojednávající o schválení smlouvy o poskytnutí
dotace v rámci Programu rozvoje venkova s Pardubickým krajem. Předmětem smlouvy je
Rekonstrukce a oprava sportoviště. Dotace byla poskytnuta na částku 200.000,- z toho

80.000,-Kč investiční náklady a 120.000,- Kčneinvestiční náklady.

Schváleno: 5 hlasy

V Urbanicích dne: 13.6.2011

starostka obce

Lenka Jelínková I
{trJnn

místostarosta obce

Jelínek Petr



USNESENí č. S /2011

Zastupitelstvo obce na svém řádném zasedání konané dne: 7.6.2011

projednalo a schválilo usnesení č. 5 /2011, pojednávající o schválení smlouvy o poskytnutí

grantu z programu Podpora pořízení územních plánů v roce 2011 s Pardubickým krajem.

Grant je poskytnut v částce 27.000,-Kč na čistopis ÚP.

Schváleno: 5 hlasy

v Urbanicích dne: 13.6.2011

místostarosta obce starostka obce

Jelínek Petr



USNESENí č. 6/2011

Zastupitelstvo obce na svém řádném zasedání konané dne: 15.9.2011

projednalo a schválilo usnesení Č. 6/2011 , pojednávající o schválení přijetí dotací v rámci

"Programu rozvoje venkova" přijatých od Kraje, v částce 120.000 Kč - neinvestičních a

80.000Kč na projekt" rekonstrukce sportoviště", dále 27.000 Kč z "Programu pořízení
územních plánů v roce 2011."

Schváleno: 5 hlasy

v Urbanicích dne: 15.9.2011

místostarosta obce starostka obce /p~Jelínek Petr

t~)


