USNESENÍ
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vlkoš
konaného dne 31. 10. 2018
USZ/1/2018

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

USZ/2/2018

Schválení programu zasedání

USZ/3/2018

Volba starosty a místostarosty
Zastupitelstvo obce Vlkoš

USZ/3.1/2018
USZ/3.2/2018

schvaluje zvolení jednoho místostarosty
určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn
schvaluje, aby volba starosty a místostarosty byla veřejná
volí starostou obce Miroslava Kroupu, nar. 29. 6. 1956,
bytem Vlkoš, ul. Bochořská 48
volí místostarostou obce Milana Hrdličku, 22.4.1977,
bytem Vlkoš, ul. 9.května 237

USZ/3.3/2018
USZ/3.4/2018
USZ/3.5/2018

USZ/4/2018

Zřízení finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce Vlkoš

USZ/4.1/2018

zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor
Oba výbory budou tříčlenné
volí předsedou finančního výboru Markétu Červinkovou Mgr.
volí předsedou kontrolního výboru Petra Matlochu
volí členy finančního výboru Aleše Říkovského, Pavla Bartáka
volí členy kontrolního výboru Karla Pokorného, Jiřího Fryče Ing., PhD.

USZ/4.2/2018
USZ/4.3/2018
USZ/4.4/2018
USZ/4.5/2018
USZ/5/2018

Zřízení výboru pro kulturu a sport
Zastupitelstvo obce Vlkoš

USZ/5.1/2018
USZ/5.2/2018
USZ/5.3/2018

zřizuje pětičlenný výbor pro kulturu a sport
volí předsedou výboru pro kulturu a sport Tomáše Langera
volí členy výboru pro kulturu a sport Petra Sobka, Dalibora Javorského

USZ/6/2018

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Vlkoš

stanovuje výši odměn za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce viz. příloha
č. 4 Přehled o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce
ode dne 1. 11. 2018.

USZ/7/2018

Určení pravomoci k rozpočtovým opatřením
Zastupitelstvo obce Vlkoš po projednání

1) bere na vědomí důvodovou zprávu
2) stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: do výše 700.000.- Kč na jedno rozpočtové
opatření. Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta 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
Rozpočtové opatření ke konci kalendářního roku může starosta provádět bez omezení.
Kompetence pravomoci k rozpočtovým opatřením se uděluje na celé volební období.
ZO si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení
rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (zdůvodnění je možno na
zasedání podat i ústně). Starosta bude rozpočtová opatření provádět písemnou formou a
číslovat je.

.....................................
Miroslav Kroupa
starosta obce

........................................
Milan Hrdlička
místostarosta obce

