USNESENÍ
Z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Krašovice ze dne 27.9.2017
Zastupitelstvo obce Krašovice:
33/2017

schvaluje program VZ - 6 hlasů pro

34/2017

schvaluje ověřovatele zápisu Dušana Holuba a Janu Kocourkovou a zapisovatele zápisu ing.
Karla Cvačku - 6 hlasů pro

35/2017
a)
b)

schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 15612017 s Plzeňským krajem – 6 hlasů pro
( na věcné vybavení požární jednotky)
smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 42152017 s Plzeňským krajem – 6 hlasů pro
(na veřejné osvětlení)

36/2017

schvaluje výsledek výběrového řízení na doplnění a rozšíření veřejného osvětlení - vítězná firma
je KC ELEKTRO, s. r. o. – 6 hlasů pro

37/2017

schvaluje smlouvu o dílo s firmou KC ELEKTRO, s. r. o. na doplnění a rozšíření veřejného osvětlení
– 6 hlasů pro

38/2017

schvaluje dodatek smlouvy o dílo s firmou Berdych plus s.r.o na změnu technologie prací
v asfaltových komunikacích stavby II. etapy vodovodu s tím, že cena stavby se nemění
– 6 hlasů pro

39/2017

schvaluje rozpočtové opatření – změnu rozpočtu č. 7/2017

40/2017

stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb. o obcích kompetenci starosty
k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu do výše 300 000,- Kč, pokud tyto
změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce, tj. nedojde k navýšení výdajů obce.
Částka se sčítá za všechna rozpočtová opatření starosty mezi zasedáními zastupitelstva obce.
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta provádět v těchto případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených fin. prostředků z jiných rozpočtů
b) jde li o nutný výdaj v případě havárií nebo stavu nouze
c) úhrady pokut a penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a další nutné výdaje, kdy schválení RO.
je nezbytné a má jen formální charakter.

41/2017 bere na vědomí zprávu starosty o činnosti OÚ a o pracích na stavbách v obci

Ing. Karel Cvačka, PHD
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce a
v elektronické podobě dne:

Ing. Václav Janouškovec
starosta

