Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Rudná pod Pradědem ze dne 22.12.2014
ZO schvaluje:
3/2
program 3. zasedání
3/4a) vyrovnaný rozpočet na r. 2015 ve výši příjmů a výdajů 6 255 500,-Kč a tř. financování
3/4c) v souladu s ust. § 102 odst.2, písm. a) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecné zřízení) ve
znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce společně s předsedou finančního výboru
obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
I.
Bez omezení výše částky v případech rozpočtového zapojení účelově přidělených
finančních prostředků z dotací jiných rozpočtů
II.
Do výše 100 000,-Kč včetně v těchto případech a) jsou.li vyvolány organizačními
změnami, pokud tyto změny nevyvolají další nároky na finanční prostředky obce a
nedojde k celkovému navýšení výdajů obce
b) nutné výdaje, kdy provedení rozpočtového opatření je nezbytné a schválení má
jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován (stavební havárie, živelné
pohromy, pokuty, penále, finanční podíl obce při přidělení dotace atd.) Zmocnění
k provádění těchto rozpočtových opatření je časově omezeno skončením funkčního
období starosty obce a předsedy finančního výboru. ZO si vymiňuje podání informace
o provedených rozpočtových změnách na nejbližším zasedání ZO.
3/5a)
dodatek č. 1 k OZV č. 1/2013 s platností od 1.1.2015
3/5b)
dodatek č. 1 k OZV č.5/2011 s platností od 1.1.2015
3/6
Směrnici č. 1/2015 s platností od 1.1.2015
3/7
zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy St.Rudná č.p. 85
3/7b)
Provozní řád dětského hřiště
ZO pověřuje:
3/4b)
3/7c)

starostu obce k provedení poslední rozpočtové změny za r. 2014
starostu obce k podepsání Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace
rekonstrukce budovy St.Rudná č.p. 85

ZO bere na vědomí:
3/7a)
zadání zpracování dokumentace pro podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
dětského hřiště
3/8
informaci z valní hromady MASHJ
3/9a)
informaci o provedených pracích v lesích obce včetně nucené těžby
3/9b)
informaci o ukončení pracovních poměrů zaměstnanců VPP
3/9c)
informaci o nutné opravě podlah v budově ZŠ a MŠ
3/9d)
informaci o sjednání nápravy – nízký tlak vody v požárních hydrantech v obci
3/9e)
informaci o nutné opravě sociálního zařízení v kulturním domě
3/9f)
informaci o kulturní akci – Adventní koncert
3/9g)
informaci o dopravním značení v obci
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
V Rudné pod Pradědem dne 29.12.2014
……………………………………………..
Starosta obce
Vyvěšeno: 29.12.2014

………………………………………..
místostarosta obce
Svěšeno:

