OBEC ČERNĚVES
Černěves 42, 413 01 Roudnice n.L., Tel.: 416 849 333
USNESENÍ č. 5/2013
Z 5. zasedání zastupitelstva obce Černěves v roce 2013, konaného dne 26.8.2013 od 19:00 hodin v
zasedací místnosti Obecního úřadu v Černěvsi.

Zastupitelstvo obce na základě přednesených zpráv:

1. Schvaluje zapisovatele Nikolu Vodochodskou. Jako ověřovatele zápisu Vlastimila Kasala a
Martina Husáka. Bez výhrad.
2. Schvaluje program 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce v předneseném znění. Bez
výhrad.
3. Schvaluje plnění rozpočtu a hospodaření obce za 2.Q. 2013 v předneseném znění. Bez výhrad.
4. Schvaluje rozpočtové změny dle přílohy. Bez výhrad.
5. Stanovuje v souladu s § 102 odst.2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů kompetenci starostky obce k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření do výše 100 tis.Kč, dle §16 zákona č.250/2000 Sb., jimiž může dojít ke změnám
závazných ukazatelů rozpočtu obce.
Rozpočtová opatření ve vyšších částkách může starostka obce samostatně
provádět 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, vývoj 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.
Zastupitelstvo obce bude informováno o každém rozpočtovém opatření provedeném v
Kompetenci starostky na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení
rozpočtového opatření starostkou s ústním odůvodněním. Bez výhrad.
6. Schvaluje prodloužení stávající Smlouvy o nájmu nebytových prostor o 1 rok mezi obcí
Černěves a Oksanou Pokornou. Bez výhrad.
7. Schvaluje rozdělení dotace z Ústeckého kraje ve výši 50.000,- Kč na odstranění povodňových
škod v r.2013 na majetku 6 zaplavených nemovitostí trvale bydlících občanů v Černěvsi ve
výši 4x 8.333,- Kč a 2x 8.334,- Kč na základě Darovací smlouvy. Bez výhrad.
8. Schvaluje poskytnutí finančního daru z povodňového konta obce Černěves pro zaplavené domy
trvale bydlících občanů dle schválených podmínek a na základě Darovacích smluv.
- v bodě Ad.1) využití finančního daru pro obec Černěves ve výši 47.700,- Kč od Jabloneckého
kulturního a informačního centra na odstranění následků povodně v obci dle Dohody o předání
a využití výtěžku veřejné sbírky. Bez výhrad.

- v bodě Ad.2) poskytnutí finančního daru z povodňového konta obce Černěves pro zaplavené
domy trvale bydlících občanů dle schválených podmínek a na základě Darovacích smluv, ve výši:
Radomír Šebek 25.000,- Kč, Václav Mončák 10.000,- Kč, Markéta Maťáková 25.000,- Kč, Jana
Pappová 10.000,- Kč. Bez výhrad.
- v bodě Ad.3) poskytnutí finančního daru z povodňového konta obce Černěves pro zaplavené
domy trvale bydlících občanů dle podmínek: trvalý pobyt v obci, počet osob v domácnosti.
Finanční dar bude poskytnut na základě Darovací smlouvy ve výši:
Václav Mončák 12.572,- Kč, Vlastimil Palme 50.285,- Kč, Šebkovi 37.714,- Kč, Pappovi 37.714,Kč, Strádalovi 25.143,- Kč, Marie Nováková 12.572,- Kč. Bez výhrad.
9. Schvaluje bezplatnou výměnu pozemků parc.č.631/12 a parc.č.706 mezi obcí Černěves a Milanem
Dyrynkem na základě Směnné smlouvy. Bez výhrad.

V Černěvsi, dne 26.8.2013

Zapsala: Nikola Vodochodská: ___________________________________________
Ověřovatelé zápisu: Vlastimil Kasal:

______________________________________

Martin Husák: ______________________________________
Místostarosta obce: Marti Husák: _________________________________________
Starostka obce: Jitka Dyrynková: _________________________________________

