MĚSTYS Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Zkrácené usnesení
ze zasedání Zastupitelstva
městyse

Ze dne:
17.12. 2014

č. 1
1. ZM schvaluje:
1. Předložený program 1. zasedání ZM.
2. Návrhovou komisi ve složení :

Michal Vasilečko
Luboš Hlačík

3. Ověřovatele zápisu:

Michal Sudor
Karel Benda

4. Kontrolu usnesení ustavujícího zasedání ZM.
5. Předložený návrh jednacího řádu zastupitelstva městyse..
(bod č. 1.2 programu ZM)
6. Předložený návrh rozpočtu na rok 2015.
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace SR
Zdroje Fondu rezerv z minulých let
Celkem příjmy
Běžné (neinvestiční) výdaje
Investiční výdaje
Celkem výdaje
(bod č. 1.4 programu ZM)

22 440 000,00 Kč
4 547 749,00 Kč
7 200 000,00 Kč
500 000,00 Kč
8 476 601,00 Kč
43.164.350,00 Kč
28 652 350,00 Kč
14 512 000,00 Kč
43.164.350,00 Kč

7. Sazbu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů dle OZV č. 1/2013 pro rok 2015 ve výši 500,- Kč.
(bod č. 1.5 programu ZM)
8. Rozpočtové opatření č. 6/2014.
(bod č. 1.6 programu ZM)
9. Předběžně rozpočtové opatření č. 1/2015 k rozpočtu na rok 2015 pro operace, které
vzniknou za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto
rozpočtové změny:
 Přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů.
 Upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání, nebo z jiných důvodů,
předběžné opatření se schvaluje na změny výdajové i příjmové položky transferů,
nebo položky finančního vypořádání.
 Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelných pohrom, výdaje
ve stavu nouze a další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení.

 Změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné rozpočtové skladby
v případech přesunu příjmů a výdajů.
Každé rozpočtové opatření, které bude provedeno v režimu předběžného rozpočtového
opatření č. 1/2015, bude předloženo včetně částek ke schválení na nejbližším zasedání
zastupitelstva městyse.
(bod č. 1.7.1 programu ZM)
10. Doplnění údajů do Kupní smlouvy na p.p.č. 3250/58 v k.ú. Chodová Planá.
(bod č. 1.8 programu ZM)
11. Oddávacími dny pro období 2014-2018 pátek, sobotu a neděli v čase od 08,00 do 16,00
hodin.
(bod č. 1.10.1 programu ZM)
2. ZM volí:
1. I. ZM volí členy kontrolního výboru: paní Marii Zítkovou a paní Janu Janochovou
II. ZM volí členy finančního výboru: pana Tomáše Marcina a ing. Irenu Kohoutovou
(bod č. 1.1 programu ZM)
3. ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM.
(bod č. 1.3 programu ZM)
2. Zprávy o činnostech a odměny členů výborů, SDH, SPOZu a Letopisecké komise.
(bod č. 1.9 programu ZM)

4. ZM stanovuje:
1. Že rada městyse může schválit rozpočtové opatření, pokud se nejedná o změnu
schválených závazných ukazatelů rozpočtu (změny pouze v rámci jednotlivých kapitol
schváleného rozpočtu) – nezmění se celkový objem rozpočtu.
(bod č. 1.7.2 programu ZM)
5. ZM pověřuje:
1. K přijímání prohlášení o vstupu do manželství a konáním dalších občanských obřadů dle §
11a odst. 1 písm.a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů ing. Sylvu Zítkovou, pana
Luboše Hlačíka a ing. Jana Kestřánka .
(bod č. 1.10.2 programu ZM)

…………………………..
Zdeňka Štěchová
místostarosta

………………………..
Ctirad Hirš
starosta

