
SEZNAM USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva č. 2, konaného dne 6.12.2018 

 

Usnesení č.14 :  Zastupitelstvo obce schválilo  program zasedání.  

Usnesení č.15: Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu rady a schvaluje její činnost od 

ustavujícího zasedání zastupitelstva dne 31.10.2018 

Usnesení č.16: Zastupitelstvo obce schvalilo seznam investičních a neinvestičních akcí na rok 

2019 podle předloženého návrhu a jejich financování z prostředků obce. 

Usnesení č.17: Zastupitelstvo obce schvalilo  rozpočet obce a sociální fond na rok 2019 ve 

výši  

Příjmy 15.115.130 Kč 

Výdaje 12.934.900 Kč 

Rozpočet je přebytkový 

Usnesení č.18 : Zastupitelstvo obce stanovuje pro části obce Bezděkov a Koryta vodné ve 

výši 25,73 + příslušná sazba DPH, stočné 28,97 + příslušná sazba DPH. Vodné pro část obce 

Tětětice ve výši 8,00 Kč/m+ příslušná sazba DPH. 

 Nájemné z vodovodního řadu ve výši 40.000 Kč + příslušná sazba DPH ročně a nájemné 

z kanalizačních stok ve výši 30. 000Kč+ příslušná sazba DPH ročně. 

Usnesení č. 19 : Zastupitelstvo obce Bezděkov schvaluje finanční příspěvek Plzeňskému kraji 

na dopraní obslužnost v roce 2019 ve výši 50 930 Kč. 

Usnesení č.20 Zastupitelstvo obce v souladu s parag. 102 odst. 2 písm.a/ zákona č. 128/2000 

Sb. o obcích, v platném znění, stanovuje kompetenci Rady obce Bezděkov k provádění 

jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu v zozsahu do výše………..Kč, pokud tyto změny 

nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce, tedy nedojde k nyvýšení celkových 

výdajů obce. 

Částka se sčítá za všechna rozpočtová opatření starosty mezi jednotlivými řádnými 

zasedáními zastupitelstva. 

Rozpočtová opatření v částkách vyšších může Rada 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, výdaj k odvrácení možných škod, dále kdy 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. 

Starosta obce je povinnen informovat zastupitelstvo obce o každém rozpočtovém opatření 

provedeném v kompetenci rady obce, a to na nejbližším zasedání zastupitelstva obce, 

následujícím po schválení rozpočtového opatření Radou obce, vč. Stručného zdůvodnění. 

 


