Usnesení č. 2/2012
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mirošovice, které se konalo 27.6.2012 na Obecním úřadě
v Mirošovicích.

zastupitelstvo obce
1. konstatuje :


že je přítomna nadpoloviční většina členů a obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné

2. schvaluje:


Závěrečný účet hospodaření obce Mirošovice za rok 2011 s výhradou.



Závěrečnou zprávu o výsledku auditu hospodaření obce Mirošovice za rok 2011, kdy byly
zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c)
(§ 10 odst. 3 písm. b) zákona 420/2004 Sb.) a přijímá toto nápravné opatření: chyby a
nedostatky byly odstraněny opravnými doklady č. 999903 a 999904 a dále bude pokračováno
v souladu se Zákonem o účetnictví. Kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
v roce 2011 je přílohou této zprávy.



rozpočtové opatření 3/2012 dle přílohy.



převod částky 5 mil. Kč z obecního běžného účtu vedeného u KB na municipální vklad
vedený u JT Banky, dle podmínek uvedených v příloze, tj. úroková sazba s prémií 2,9% p.a.
s možností předčasného výběru po výpovědní lhůtě 3 měsíce.



Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí Mirošovice a firmou SAIK s. r.o. o umístění
kanalizačního a vodovodního řadu do obecního pozemku parc.č. 693 díl 2 (ulice Hrusická) za
cenu 25.000,- Kč bez DPH.



podání žádosti o dotaci z programu Fondu životního prostředí a zemědělství Středočeského
kraje na rok 2011 - dotační titul: „Realizace čistíren odpadních vod, intenzifikací ČOV a
kanalizací napojených na ČOV“ - splašková kanalizace Mirošovice V. etapa v ulici
Senohrabská a Stoka AB – 5 - 2. Obec se zavazuje ke spolufinancování akce.



uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, resp. o budoucím uzavření
smlouvy o majetkoprávním vypořádání, mezi obcí Mirošovice a Středočeským krajem,
zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, přísp. org., ve věci
umístění stavby chodníků na pozemcích parc.č. KN 1990 a 1994 v rámci projektu obce
„Mirošovice, Středočeský kraj – dopravně bezpečnostní úpravy ulice Hlavní, Senohrabská“ .



Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí Mirošovice a RWE GasNet, s. r. o ve věci
umístění a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc.č. 478/17 (ulice Pod Jiřím)
za cenu 1000,- Kč bez DPH.



Uzavření smlouvu o věcném břemeni na základě již uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí
mezi obcí Mirošovice RWE GasNet, s. r. o ve věci umístění a provozování plynárenského
zařízení na pozemku parc.č. 563/27 (ulice Husova) za cenu 500,- Kč bez DPH

3. Stanovuje:
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů kompetenci starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu:
do výše 100.000,- Kč
jsou-li vyvolaná organizačními změnami na obecním úřadě, pokud tyto změny nevyvolávají další
nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů)
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech:
1. rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
2. kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo
stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno
penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné
úhrady
3. 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
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v
kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového
opatření starostou a na stručné odůvodnění opatření

