Městys Kralice na Hané
licenahane cz

VýPis usnesení z 10. veřejného zasedání zastupitetstva městyse Kralice na Hané,
konaného dne 3.12.2019

Zastupitelstvo schvaluje program jednání dnešníschůze - Z ntasu pro. Schvaluje určenéhozapisovatele
- B.
Nárožnou - 7 hlasů pro. Schvaluje určenéověřovatele zápisu: N. Grossertová a E. Peková. 7 hlasů pro.
Usnesení bylo přijato.

K bodu 2. Zápis č. 9/2019
Zastupitelstvo schvaluje zápis zjednání č. 9l2o19 ze dne 12.11.2O1g
9 hlasů pro. Usnesení by|o přijato.
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bodu
Smlouva o poskvtování právních služeb - informace
Bez usnesení
3_

-

K bodu 4. Kronika měsfuse Kralice n/H za rok 2018
Bez usnesení.
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Bez usnesení.

K bodu 6. Rozpočtovéopatření č. 8/20't9
6. A. ZastuPitelstvo městyse Kralice n/H schvaluje rozpočtové opatření městyse Kralice n/H č. 8t2o1g,5 hlasů
pro.2 hlasy proti (L. Dudík, R, Fabiánek). Usnesení bylo přijato.

6.R_v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 12812OOO Sb., o obcích (obecní zřízeni),
ve znění PozdějŠÍchpředpisŮ, kompetenci starostky městyse Kralice na Hané k provádění jednotlivýcň
rozPoČtových oPatření v následujícímrozsahu: do výše 5O0.00O Kč na změnu jednotlivé polož'ky rozpočtu

v Příjmech, výdajích i ve financování, při které dojde ke změně celkového objemu rozpoětu. Zmenú jednotlivé
jen
v případech:

PoloŽkY rozpočtu ve
a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)

vyšších částkách může starosta prováděí

PřesunŮ rozpočtových prostředků na straně př'rjmů, výdajů a financování, aniž by
se změnil celkový objem příjmů, výdajů a financování,
rozPoČtovéhozapojení úěelově přidělených finančníchprostředků z jiných rozpočtů(příjem dotace a
k tomu odpovídajícívýdajek čerpánídotace),
zapojení neočekávaných příjmů,
zapojení nespecifikované rezervy (pol. 59O1 , 6901)
zapojení položky B1 15 do rozpočtu obce,
zapojení Čerpáníschválených úvěrůa půjčekna položkách 8123 a 81 3 do rozpočtu obce,
zaPojení splátek a mimořádných splátek úvěrůa půjčekna položkách 8124 a 8114 do rozpočtu obce.
,1

Zastupitelstvo obce dále stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128t2ooo Sb., o obcích
(obecní zřízenÍ), ve znění pozdějŠíchpředpisů, kompetenci starostky obce k provedenírozpočtovéhoopatření
v období od posledního zasedánízastupitelstva obce v daném kalendářním roce do g1. 12:,. daného
kalendářního roku v Plném rozsahu. Toto zmocněníse poprvé použije pro kalendářnírok 20,1g. Rozpočtová
oPatření prováděná starostkou obce budou na nejbližšímzasedání Žastupitelstva obce předložena

zastupitelstvu
t. Y.9d9!Lse struČnýmodŮvodněním (odůvodnění lze na zasedání podat ústně), 5 hlasů pro. 2
hlasy proti (L. Dudík, R. Fabiánek). Usnesení bylo přijato.

Bez usnesení.

Z1s]uoitelstvoměstyseKralicenaměstyseKralicenaHanéč

1l2019..o místnímPoPlatku za provoz_systému shromažd'ování, sběrŮ, přepravy,
trioeni ,využívánía
odstraňování komunálních odpadŮ . obecně závaznávyhláška ě. 1t2o1g áaoijva
účinnostidne 1.1 .2020. Pro
5 hlasů. 2 hlasy proti (L. Dudík, R. Fabiánek). Usnesenibylo přijato.
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Zastupitelstvo městyse Kralice na Hané schvaluje zprávu o uplatnovani rizemního plánu
Kralice na Hané
2014-2018. 6 hlasů pro. 1 hlas se zdžel (R. Fabiánek). Usnesení bylo přijato.

V Kralicích na Hané 10.12.2019

Mgr. Veronika

starostka

Petželová Bašná

Nicole Grossertová, DiS.
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