Usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velichovky
konaného dne 20. února 2012 od 19,00 hodin v Baru U Vočka ve Velichovkách
Zastupitelstvo obce Velichovky:
1. Schvaluje:
a) Inventarizační zprávu za rok 2011
b) Podmínky pronájmu obecních bytů
c) Rozpočtový výhled na roky 2013-2014
d) Rozpočet na rok 2012
e) Přijetí úvěru na pořízení nemovitosti čp. 99 ve výši 1,5 mil Kč od Komerční banky
f) Změnu dodavatelů energií od 1.4.2012(elektřina: Europe Easy Energy a.s.Praha,
plyn: Armex Energy a.s. Děčín)
2. Bere na vědomí:
a) rozpočtové opatření č. 9/2011
3. Odkládá na příští veřejné zasedání:
a) rozhodnutí o případném snížení počtu tříd v Základní škole Velichovky
b) rozhodnutí o způsobu provozování tenisových kurtů v letošním roce
4. Dává za úkol
a) rozpis rozpočtu na rok 2012 dle paragrafů a položek do finančních výkazů obce
Zodpovídá: starosta,účetní Termín: 31.3.2012
b) ukončit smluvní poměr s původními dodavateli energií(ČEZ,VČP) a uzavřít smlouvy s novými
dodavateli energií – firmami Europe Easy Energy a Armex Energy
Zodpovídá: starosta
Termín: 28.2.2012
c) uzavřít smlouvu o poskytnutí úvěru s Komerční bankou v případě dohody s majitelkou nemovitosti
čp. 99 o jejím odprodeji obci
Zodpovídá: starosta
Termín: dle aktuální potřeby
d) připravit podklady pro rozhodnutí o případném snížení počtu tříd v základní škole
Zodpovídá: starosta
Termín: 31.3.2012
e) připravit podklady pro rozhodnutí o způsobu provozování tenisových kurtů
Zodpovídá: starosta
Termín: 31.3.2012
f)v případě bezúplatného nabytí části pozemku p.č. 88/2 v k.ú.Velichovky od státu zadání zpracování
geometrického plánu na rozdělení pozemků a zpracování odborného posudku o ceně pozemku
v lokalitě u kluziště
Zodpovídá: starosta
Termín: do 30 dnů od převodu
g)podat žádost Královéhradeckému kraji o bezúplatný převod pozemků p.č. 600/6, 600/7, 600/8 o
celkové výměře 252 m2 v k.ú. Hustířany a p.č. 458/3 o rozloze 458 m2 v k.ú. Velichovky
Zodpovídá: starosta
Termín: 31.3.2012
Ve Velichovkách dne 21. února 2012
Návrhová komise: Ladislav Andrejs
Mgr. Dagmar Anschlagová

Starosta obce:

…………………………………….
...………………..…………………

Vladimír Jaroš

…..…………………………………

Josef Karel

.….…….……………………………

Závazné ukazatele rozpočtu :
A: investiční výdaje

3 815 000 Kč,

B: neinvestiční výdaje
z toho příspěvek vlastním příspěvkovým organizacím
C: celkové daňové příjmy vč. poplatků

9 235 000 Kč,
1390 000 Kč
7 370 000 Kč,

D: celkové nedaňové příjmy

2 225 190 Kč,

E: celkové kapitálové příjmy

50 000 Kč,

F: celkové dotace přijaté
v členění dle jednotlivých položek
G: financování – splátky úvěrů a půjček
z toho
využití přebytků hospodaření (tj. položka 8115)
splátky půjček a úvěrů (tj. položky 8124)

419 810 Kč,
3 897 000 Kč,
+2 985 000 Kč
- 912 000 Kč

Zastupitelstvo obce pověřuje příkazce operace (starostu) prováděním případných rozpočtových změn
v rámci závazných ukazatelů schváleného rozpočtu (tj. změny jednotlivých položek bez celkové
změny závazných ukazatelů) .
Dále pověřuje starostu k provádění neodkladných rozpočtových změn v případech, kdy se změní
závazné rozpočtové ukazatele tj., zejména při přijetí dotace a jejím účelovém použití, při
nepředpokládaných výdajích v případě živelné pohromy či havárie na majetku obce, při přijetí daní,
poplatků a ostatních příjmů nad schválenou výši (zejména v závěru roku). S tímto rozpočtovým
opatřením , kterým se změní celkové příjmy a výdaje, bude zastupitelstvo seznámeno vždy dodatečně
na svém nejbližším zasedání.
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 1.2.2012 do 20.2.2012
Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání dne 20.2.2012 schválilo závazné ukazatele rozpočtu a
rozpočet ve výše uvedeném objemu

Velichovky, 21. února 2012
Návrhová komise: Ladislav Andrejs…………………………………….
Mgr. Dagmar Anschlagová...………………..…………………
Vladimír Jaroš……….………………………………

……………………………………………
Josef K a r e l, starosta obce
příkazce rozpočtu

……………………………………
Jana Šubrtová, správce rozpočtu
účetní

