Obec Chotěvice

Usnesení
zastupitelstva obce Chotěvice č. 02/2018
Zastupitelstvo obce Chotěvice se na svém 02. zasedání dne 22. 11. 2018 usneslo takto :
Zastupitelstvo obce Chotěvice :

1. Bere na vědomí kontrolu zápisu 01. zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. 10. 2018.

2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 8 a 9/2018 rozpracované v příloze a předběžně souhlasí
s rozpočtovými opatřeními provedenými starostou obce do konce roku 2018
s podmínkou, že budou řádně projednány na prvním zasedání zastupitelstva obce v roce
2019.
3. Schvaluje - pravidla rozpočtového provizória pro obec Chotěvice na rok 2019 – do
doby schválení rozpočtu pro rok 2019 bude obec uskutečňovat jen běžné příjmy a běžné
výdaje. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době hospodaření dle pravidel
rozpočtového provizória se stávají příjmy a výdaji rozpočtu pro rok 2019 po jeho
schválení.
4. Schvaluje přílohu č. 2. ke spisovému a skartačnímu řádu obce Chotěvice – nové znění
5. Schvaluje zrušení bodu č. 4. z usnesení zastupitelstva č. 24/2018 z 30. 08. 2018 - nákup
st. p. č. 831 o výměře 25m2 v k. ú. Hostinné od pí.
bytem
,
.
6. Schvaluje přijetí daru – st. p. č. 831 o výměře 25m2 v k. ú. Hostinné od pí .
bytem
,
do vlastnictví obce
Chotěvice. Pověřuje starostu obce uzavření smlouvy.
7. Schvaluje přijetí nové směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

8. Bere na vědomí návrh závěrečného účtu SOP za rok 2017.
9. Ukládá finančnímu výboru provést kontrolu hospodaření obce a kontrolu hospodaření
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Chotěvice do 31. 12. 2018.
10. Ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu hospodaření v obecních lesích v termínu do
31. 12. 2018.
11. Ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu čerpání dotací, darů příspěvků neziskovým
organizacím v termínu do 31. 01. 2019.
12. Schvaluje smlouvu o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4kV (NN) č. smlouvy 18 SOBS01_4121458814. Pověřuje starostu obce
Chotěvice podpisem smlouvy.
13. Bere na vědomí návrh cen energií na roky 2019 -2020 od dodavatelů elektrické energie.
Pověřuje starostu obce předložením rozsáhlejší analýzy trhu s elektrickou energií.
Doporučuje zafixovat cenu energií dle nabídky firmy Ampér - Market na dobu od 01. 01.
2019 do 31. 12. 2020.
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