Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 31.12.2020
Přítomni – Domin, Ing. Dufala, Ing. Dvořák, Jirák, Kadlecová, Loula, Maťha
Omluveni :
Program
zahájení
volba ověřovatelů zápisu
schválení /případně doplnění/ programu zasedání
kontrola zápisu z minulého zasedání
úprava rozpočtu č. 3
projednání a schválení rozpočtu obce 2021 a střednědobého výhledového rozpočtu na
2022 a 2023
7. realizace inventury HIM a DHIM za rok 2020
8. plán činnosti jednotlivých výborů
9. organizační záležitosti
10. došlá pošta
11. závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ad1) Zasedání zahájil starosta obce Ing. J. Dufala v 14.00 hod. a zároveň konstatoval
usnášení schopnost zastupitelstva obce.
Ad 2) ZO zvolilo ověřovateli zápisu Jiřího Dvořáka a Vladimíra Loulu
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad 3) ZO odsouhlasilo program jednání a rozhodlo, že zápis z jednání pořídí Jitka Kadlecová.
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad 4) Kontrola zápisu z minulého zasedání – bez připomínek.
Ad 5) ZO projednalo a schválilo úpravu rozpočtu č. 3. Úprava rozpočtu je nedílnou součástí
tohoto zápisu.
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad 6) ZO projednalo a schválilo rozpočet na rok 2021. Schválený rozpočet je schodkový,
schodek v rozpočtu bude vyrovnán z vlastních zdrojů. Schválený rozpočet je nedílnou
součástí tohoto zápisu.
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
ZO projednalo a schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2022. Schválený
střednědobý výhledový rozpočet je nedílnou součástí tohoto zápisu.
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
ZO projednalo a schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2023. Schválený
střednědobý výhledový rozpočet je nedílnou součástí tohoto zápisu.
7 hlasů pro, 0 hlasů proti

Usnesení zastupitelstva obce k rozpočtu na běžný rok
Podle ustanovení §12 zák.č. 250/2000 Sb. se rozpočet zpracovává v třídění podle rozpočtové
skladby a schválený rozpočet vyjadřuje závazné ukazatele. Závazným ukazatelem schváleného
rozpočtu je objem finančních prostředků na konkrétním paragrafu rozpočtové skladby bez
konkrétních objemů na položkách. Rozpočet schvaluje zastupitelstvo obce.
Podle ustanovení §14 zák.č. 250/2000 Sb. se neprodleně po schválení rozpočtu provádí jeho
rozpis podle podrobné rozpočtové skladby, který nepodléhá schválení zastupitelstvem obce.
Změny rozpočtu
– v případě navýšení objemu finančních prostředků u závazných ukazatelů – paragrafů a v
případech změny rozpočtu k jinému rozpočtu schvaluje změnu rozpočtu zastupitelstvo obce.
Dále zastupitelstvo obce schválilo dle § 102 zákona o obcích přenesení pravomoci ke
schvalování rozpočtových opatření na starostu obce v těchto případech:
1/ do částky 50.000,-Kč jsou-li vyvolána organizačními změnami, které nevyvolávají další
nároky na finanční prostředky obce
2/ nutný výdaj zajišťující chod obce, v případě havárií, výdaj k odvrácení možných škod
3/ úhrady pokud, 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
4/ technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů pokud mají vliv na rozpočet (např.
zavedení nové položky, dočasného paragrafu,…rozpočtové skladby).
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad 7) 31.12.2020 byla provedena inventura majetku obce za rok 2020.
Ad 8) ZO projednalo a schválilo plány jednotlivých výborů na rok 2021
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad 9) ZO projednalo a schválilo plán zasedání na příští kalendářní rok. Zasedání zastupitelstva
se uskuteční 5.2.2021, 5.3.2021, 2.4.2021, 14.5.2021, 25.6.2021, 28.8.2021, 1.10.2021.
5.11.2021, 3.12.2021 od 18.00 hod v zimním období a od 19.00 hod v letním období a
31.12.2021 od 14.00 hod.
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
Od 01.01.2021 do 14.01.2021 proběhne tradiční Tříkrálová sbírka ZO odsouhlasilo
poskytnutí finančního příspěvku na Tříkrálovou sbírku 2000,- Kč
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
Závěr zasedání provedl starosta obce. Poděkoval zastupitelům za vykonanou práci pro
obec v končícím roce a popřál všem hodně zdraví a úspěchů v r. 2021.
Příští zasedání zastupitelstva 5.2.2021 od 18 hod
Zasedání zakončil starosta obce Ing. Jan Dufala v 16.38 hod.

zapsala: Kadlecová Jitka

ověřovatelé zápisu: Ing. Dvořák Jiří. . . . . . . . . . . . . .
Loula Vladimír. . . . . . . . . . . . .

