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USNESENÍ VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 
DATUM KONÁNÍ DNE 18.12.2014 

 
Zastupitelstvo obce Klenová schvaluje tyto návrhy usnesení: 
 
25/2014 Zastupitelstvo obce Klenová schvaluje návrh rozpočtu obce Klenová na rok 2015 
jako vyrovnaný, příjmy ve výši 1.393 tis. Kč, výdaje ve výši 1.393 tis. Kč.  
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
 
26/2014 Zastupitelstvo obce Klenová  s t a n o v u j e v souladu s § 102 odst. 2 písm. 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 / jedno rozpočtové opatření / 
- jsou-li vyvolaná organizačními změnami na obecním úřadě, pokud tyto změny 

nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce 
 
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen 
v případech : 
• rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů 
 
• 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 

 
• 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 
 
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném 
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení 
rozpočtového opatření starostou a jeho stručném odůvodnění( odůvodnění lze na zasedání 
podat  ústně) 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
 
27/2014 Zastupitelstvo obce Klenová schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 71 k.ú. Klenová 
a pověřuje starostku obce k jednáním s ČEZ. 
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 2 Zdrželi se 1 
 
28/2014 Zastupitelstvo obce Klenová schvaluje vyřazení majetku dle  protokolu o vyřazení 
majetku ze dne 18.12.2014 z důvodu jeho opotřebení. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
 
 
V Klenové dne 18.12.2014 
 
Starostka obce:  Ing. Andrea Baierová  ........................................ 
 
1. místostarosta: Josef Noha   ........................................ 
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2. místostarosta Václav Toman  ........................................ 
       
 
Ověřovatelé:   Ing. Jiří Trávník  ….………………….......... 

 
Pavel Martin   ........................................ 


