u SNE

SEN Í č. 1/2017

zastupitelstva obce Krompach
ze zasedání dne 9.2.2017

A. Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.3.

Zprávu o připravované rekonstrukci vodovodu Juliovka - Krompach, přednesenou panem
Soukupem. Celý projekt bude řešen v několika etapách.
1.5e. Technickou úpravu schváleného rozpočtu obce Krompach pro rok 2017

B. Zastupitelstvo jmenuje:
Ověřovatele zápisu - Marie Řípová a Luboš Krejčík

C.a) Zastupitelstvo schvaluje:
1.1.

1.2.
1.4.
1.5a.
1.5b.

1.5c.
1.5d.

1.6.

Program zasedání.
Organizační řád obce Krompach,
Volbu místo starosty pro správu vodovodu a kanalizace pana Františka Chadimu
Volbu místo starosty pro investice a veřejné zakázky pana Pavla Soukup.
Statutárním místo starostou zůstává i nadále pan Jaroslav Kopecký
Metodický pokyn starosty obce k realizaci veřejných zakázek v obci Krompach
Rekonstrukci vodovodu Valy II a u pana Vincíka
Opravu sloupu se sochou Bolestného Krista Ecce Homo dle restaurátorského záměru
BcA. Jana Fedorčáka.
Revitalizaci zeleně v obci dle projektu "Žít v souladu s přírodou". Žádost o dotaci podá
Svazek obcí Novoborska jako Leadpartner spolu s přeshraničními partnery ze Saska
(Schleisisch-Oberlausitzer Museumsverbund GmbH a Landschaftspflegeverband Oberlausitz
e.V.). Cílem projektuje revitalizace zeleně v řešeném území, obnova biotopů v zájmu
zvýšení a zchování druhové rozmanitosti.
Rozpočtové opatření č, 1
Rozšíření kompetence starosty obce v souladu s § 102 odst. 2 písmo a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
do výše 20.000,00 Kč jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny
nevyvolají další nároky na finanční prostředky obce - nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů.
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně ptovádět 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
Odměny vedení obce Krompach v návaznosti na Organizační řád obce Krompach s platností
od 1.3.2017.

C.b) Zastupitelstvo neschvaluje:

