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Zkrácené usnesení
ze zasedání Zastupitelstva
městyse

Ze dne:
26.1. 2022

č. 31
110. ZM schvaluje
1. Předložený a doplněný program zasedání ZM a způsob rozpravy vždy v návaznosti na
jednotlivé body programu.
2. Návrhovou komisi ve složení: Zdeňka Štěchová
Bc. Marie Zítková, Dis.
3. Ověřovatele zápisu :

Tomáš Benda
Michal Vasilečko

4. Rozpočtové opatření č. 7/2021.
(bod č. 31.1 programu ZM)
5. Prodej pozemku p.č. 326/7, orná půda, o výměře 811 m2 v k.ú. Chodová Planá za
podmínek pro prodej pozemků schválených ZM dne 23.6.2021, č.usn. 91.12..
(bod č. 31.5 programu ZM)
6. OZV o nočním klidu s účinností počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího
vyhlášení.
(bod č. 31.6 programu ZM)

111. ZM neschvaluje:
1. Vyhlášení záměru prodeje p.p.č. 185/2 v k.ú. Michalovy Hory.
(bod č. 31.4 programu ZM)
112. ZM bere na vědomí
1. Zprávu o vyhodnocení čerpání poskytnutých neinvestičních transferů v roce 2021.
(bod č. 31.2 programu ZM)

113. ZM stanovuje:
1. Rozsah rozpočtových opatření k rozpočtu na rok 2022 pro operace, které vzniknou za
období od 1.1.2022 do 31.12.2022 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, 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 toto rozpočtové opatření, které bude provedeno radou městyse, bude předloženo včetně
částek na vědomí zastupitelstvu na nejbližším zasedání.
(bod č. 31.3 programu ZM)

…………………………..
Luboš Hlačík
starosta
dne:

Vyhotoveno dne: 27.1. 2022

………………………..
Ctirad Hirš
místostarosta
dne:

