Zápis č. 03/2019

Zápis
z 3. zasedání zastupitelstva obce Hrusice,
konaného dne 12. března 2019, od 18:30 hodin v č. p. 25 – hospoda U Sejků
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Hrusice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:30
hodin starostou obce Petrem Sklenářem (dále jako „předsedající“).
Přítomni: Petr Sklenář, Ivana Plechatá, Jan Kopecký, David Čihák, Irena Tesaříková, Tomáš
Staněk, Martina Procházková, Milena Šimková, Monika Bayerová.
Předsedající schůze konstatoval, že je přítomno všech 9 členů zastupitelstva (z celkového
počtu devíti členů zastupitelstva), zastupitelstvo je tak usnášeníschopné (§ 92 odst.
3 zákona o obcích). Prezenční listina v příloze č. 1.
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající na úvod sdělil, že průběh zastupitelstva je nahráván pro účely zápisu.
Konstatoval dále, že zápis z minulého zasedání byl v termínu vyhotoven, podepsán
ověřovateli a starostou obce, byl uložen na obecním úřadě a zároveň zveřejněn na
internetových stránkách obce. Předsedající se zeptal zastupitelů, zda mají nějaké
připomínky k minulému zápisu. Nikdo žádné připomínky neměl.
Předseda určil zapisovatelem Lenku Sirotkovou a navrhl ověřovatele zápisu Moniku
Bayerovou a Martinu Procházkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům, nikdo se
nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice určuje ověřovateli zápisu Moniku Bayerovou a Martinu
Procházkovou.
Výsledek hlasování pro ověřovatele zápisu: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/03/01 bylo schváleno.
3. Schválení programu zastupitelstva
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající
navrhl doplnit program o další 2 body – Vyhlášení programu na podporu aktivit zájmové
činnosti a spolků v obci a možnosti získání individuální dotace z rozpočtu obce. Druhým
doplňujícím bodem programu je stanovení cen inzerce v Hlasu Hrusic. K návrhu nebyl žádný
protinávrh. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům,
nikdo se nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje následující program zasedání:
1. Přivítání, kontrola účasti
2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
4. Zprávy z obce
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5. Rozpočtová opatření 01/2019
6. Vnitřní směrnice obecního úřadu Hrusice
7. Smlouva o výpůjčce pozemku parc.č. 533 (hřbitov)
8. Pronájem pozemku parc. č. 1803/1-2, 1807/1, 2283/2
9. Pronájem pozemku parc. č. 2322
10. Prodej části obecního pozemku parc. č. 1803/1, 1803/2, 1807/1, a 2283/2 respektive
z nich vyčleněných pozemků parc. č. 1803/7, 1803/10, 1803/11, 1803/12, 1803/13,
1803/8, 1803/9, 1807/3, 1807/4 a 2283/27
11. Vyhlášení programu na podporu zájmové činnosti v obci a možnost získání
individuální dotace z obecních prostředků pro spolky
12. Stanovení cen inzerce v Hlasu Hrusic
13. Ostatní
14. Diskuze
15. Závěr
Výsledek hlasování o programu: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/03/02 bylo schváleno.
4. Zprávy z obce
Předsedající oznámil, že dne 23.2.2019 obdržel dopis od bývalého starosty Ladislava
Tesaříka týkající se „VO Hrušov“, který přečetl. Vyjádřil se ke skutečnostem, které byly
v dopisu uvedeny. Seznámil zastupitele a občany se svou účastí na konferenci Candela
2019, která se týkala veřejného osvětlení. Na konferenci se mimo jiné řešil i nevyhovující
stav „VO Hrušov“ v obci, které dle některých znalců neplní osvětlovací normy a je umístěno
na poddimenzovaných stožárech. Starosta tuto situaci řeší se zhotovitelem stavby.
Dopravní odbor Říčany provedl místní šetření ohledně nelegální výstavby chodníků
k sokolovně, odvodňovací žlaby je třeba zasypat a zatrubnit, chodníky opravit v souladu
s normou. Řízení o odstranění stavby a žádost o dodatečné stavební povolení je nyní
přerušeno do 30.9.2019.
Uzavření nadjezdu přes D1 (most na Mnichovice) – pátek 15.3. od 9.00 h uzavření mostu,
sobota 16.3. bourání mostu při uzavírce D1. Předsedající informoval policii s žádostí o větší
kontrolu místní komunikace Hrusice-Mirošovic z důvodu očekávaného zvýšení provozu.
Celková uzavírka silnice není možná. Stavba nového nadjezdu potrvá do 15.10.2019, během
stavby bude uzavřena také silnice č. II/508 Mirošovice–Mnichovice.
P. Indra - se ptá, zda por. Nerad byl seznámen se stavem vozovky v Hrušově.
Předsedající: por. Nerad zde nebyl naposledy, bude se řešit následně.
pí Franeková – se ptá na bezpečnost chodců ve zkratce.
Předsedající odpovídá, že policie slíbila součinnost a pomoc.
pí Populová – stěžuje si na nebezpečnou jízdu některých řidičů, najíždějí na chodníky
Oficiální objízdná trasa (při uzavření D1) pro osobní vozy vede přes Dolní Lomnici a Velké
Popovice. Po otevření D1 je vedena po dálnici na EXIT 15.
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Předsedající informuje občany o konkrétních akcích, které se již podařily:
Žádosti o dotace:
• JSDH rozpočet 30 tis. Kč na komunikační prostředky
• Revitalizace dětského hřiště před OÚ, rozpočet 600 tis, žádost o dotaci 419 tis. Kč
• Revitalizace ohradní zdi kolem kostela, rozpočet 930 tis., dotace max. 500 tis. Kč
• Oprava komunikace do osady Na Hrádkách, rozpočet 5,1 mil. Kč, dotace ve výši 75%
Fungují služby Czech POINT, SMS kanál.
Odpadové hospodářství – v průběhu březen/duben bude přistaven kontejner na drobný
elektroodpad, místo sběru tříděného odpadu u OÚ monitoruje nově kamera se záznamem.
Byla odhalena osoba odkládající zde směsný odpad. Proběhla schůzka s ředitelem
sběrného dvora Mnichovice ohledně nastavení stejných cenových podmínek využití
sběrného dvora i pro občany Hrusic. OÚ stále registruje zájemce o sběrné nádoby na
tříděný odpad (papír a plast) do domácností bezplatně.
Na webových stránkách obce lze hlásit závady na VO, je zde ke stažení formulář na žádost
o kácení dřevin. Další formuláře budou následovat.
Obec ukončuje Veřejnoprávní smlouvu s městem Říčany ohledně agendy ohlašovny (registr
obyvatel), nyní nově provádí již sama.
Byla instalována nová počítačová síť na OÚ, cena 108 tis. Kč., vyhovuje všem
bezpečnostním předpisům.
Výsuvný žebřík bude nově zrekonstruován, cena 40 tis. Kč, bude využit při údržbě lamp VO
a dán k využití i pro občany Hrusic.
Náklady na zimní údržbu obce vyčísleny na 50 tis. Kč, výdaje srovnatelné s minulou zimou,
starosta děkuje všem, kteří se na zimní údržbě podíleli.
5. Rozpočtové opatření 01/2019
Předsedající seznámil zastupitele a občany s rozpočtovým opatřením, poděkoval Ireně
Tesaříkové za pomoc. Nikdo ze zastupitelů neměl další otázky. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům, nikdo se nepřihlásil. Předsedající dal
hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje rozpočtové opatření číslo 01/2019, které je
nedílnou součástí zápisu ze zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/03/03 bylo schváleno.
6. Vnitřní směrnice obecního úřadu Hrusice
Předsedající předložil zastupitelům vnitřní směrnice obecního úřadu v souladu s jednacím
řádem zastupitelstva obce a požádal je, zdali mají k nim nějaké připomínky.
Paní Monika Bayerová se ptá, kdy bude hotov zbytek směrnic. Předsedající reaguje, že
budou připraveny na dalším zasedání zastupitelstva, nelze vše udělat najednou.
Zastupitelstvo bere na vědomí. Směrnice budou k dispozici k nahlédnutí na obecním
úřadě.
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7. Smlouva o výpůjčce pozemku parc. č. 533 (hřbitov)
Vlastníkem pozemku je ŘKF Hrusice, půjčka je bezplatná, obec hradí veškeré náklady na
provoz a údržbu hřbitova. Budou použity finance získané z poplatků za hrobová místa.
Smlouva nastavena na období 1.4.2019 – 31.12.2029.
P. Indra se ptá, co bude po uplynutí doby trvání smlouvy.
Předsedající odpovídá, že smlouva se bude obnovovat.
Pí Bayerová se ptá, proč má smlouva schvalovací doložku pražského arcibiskupství.
Předsedající vysvětluje, že zřizovatelem farnosti je pražské arcibiskupství.
Další otázky nebyly vzneseny. Před hlasováním dal předsedající znovu možnost vyjádřit se
přítomným občanům, nikdo se dále nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje smlouvu o výpůjčce číslo A/2019/2366 mezi obcí
Hrusice a ŘK farností Hrusice. Předmětem smlouvy je smlouva o bezúplatné výpůjčce
pozemku parc. č. 533 a celkové výměře 3.370 m2 v k.ú. Hrusice a to na dobu od 1.4.2019
do 31.12.2029.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/03/04 bylo schváleno.
8. Pronájem pozemku parc. č.1803/1-2, 1807/1, 2283/2
Předsedající konstatoval, že záměr o pronájmu byl v souladu se zákonem vyvěšen 15 dnů
na úřední desce, znovu přiblížil, o které pozemky se jedná a z jakého důvodu ŘSD žádá
o pronájem těchto pozemků (rekonstrukce D1). Cena pronájmu stanovena znaleckým
posudkem na 22 Kč/m2/rok.
Paní Bayerová se ptá na cenu, která se jí zdá nízká.
Předsedající znovu opakuje, že cena je stanovena jako cena obvyklá dle znaleckého
posudku, který mají zastupitelé k dispozici.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům, nikdo se
nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o pronájmu části pozemků parc.č.1803/1-2,
1807/1 a 2283/2 v k.ú. Hrusice číslo 19959/21/18/21630-Mel-pu. Celková výměra části
pozemků je 7.845 m2. Zastupitelstvo obce souhlasí s cenou pronájmu stanovenou dle
znaleckého posudku ve výši 22Kč/m2/rok, celkem tedy za 172.590 Kč/rok.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 3 (Tesaříková, Bayerová, Šimková)
Usnesení č. 19/03/05 bylo schváleno
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9. Pronájem pozemku parc. č. 2322
Předsedající konstatoval, že záměr o pronájmu byl v souladu se zákonem vyvěšen 15 dnů
na úřední desce, znovu přiblížil, o které pozemky se jedná a z jakého důvodu ŘSD žádá
o pronájem těchto pozemků (rekonstrukce D1). Cena pronájmu stanovena znaleckým
posudkem na 22 Kč/m2/rok.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům, nikdo se
nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje smlouvu o pronájmu části pozemků parc. č. 2322
v k.ú. Obce Hrusice číslo 19958/21/18/21630-Mel-pu. Celková výměra části pozemků je
259 m2. Zastupitelstvo obce souhlasí s cenou pronájmu stanovenou dle znaleckého
posudku ve výši 22Kč/m2/rok, celkem tedy za 5.698 Kč/rok.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 3 (Tesaříková, Bayerová, Šimková)
Usnesení č. 19/03/06 bylo schváleno.
10. Prodej části obecního pozemku parc. č. 1803/1, 1803/2, 1807/1, a 2283/2 respektive
z nich vyčleněných pozemků parc. č. 1803/7, 1803/10, 1803/11, 1803/12, 1803/13,
1803/8, 1803/9, 1807/3, 1807/4 a 2283/27
Předsedající konstatoval, že záměr o prodeji byl v souladu se zákonem vyvěšen 15 dnů na
úřední desce, znovu přiblížil, o které pozemky se jedná a z jakého důvodu ŘSD žádá o prodej
těchto pozemků (stavba pilířů mostu + technické zázemí stavby, komunikace). Většinově se
jedná o lesní porost pod stávajícím mostem.
Pí Šimková navrhuje udělat vlastní odhad ceny, zdá se jí nízká. Předsedající připomíná, že
návrh ceny vzešel z posudku znalce.
P. Staněk uvádí, že obvyklá cena za lesní pozemek je kolem 35-50 Kč v průměru.
Pí. Bayerové připomíná usnesení zastupitelstva (02/2019), neprodávat obecní pozemky,
není si jistá, zda je prodej pozemků v zájmu obce, navrhuje případně již přijaté usnesení
revokovat.
Předsedající reaguje, že jde o národní veřejný zájem.
Pí. Tesaříková navrhuje nové jednání s ŘSD o ceně, Pí. Šimková navrhuje nový odhad ceny
novým znaleckým posudkem.
Předsedající souhlasí.
Jeden z občanů přidává poznámku, že pozemky pod mostem slouží jen pro odvodnění
a proto nestojí za další jednání.
Předsedající namítá, že nejde jen o pozemky pod mostem, ale ŘSD jde zejména
o přístupové cesty ke stavbě.
P. Staněk vysvětluje, o které přístupové cesty jde.
P. Kopecký se ptá, zda v tomto případě také hrozí vyvlastnění, pokud nedojde k dohodě.
Předsedající reaguje, že je zde prostor k dalšímu jednání.
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Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům, nikdo se již
nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje smlouvu o prodeji pozemků parc. č. 1803/1,
1803/2, 1807/1, a 2283/2 respektive z nich vyčleněných pozemků parc. č. 1803/7,
1803/10, 1803/11, 1803/12, 1803/13, 1803/8, 1803/9, 1807/3, 1807/4 a 2283/27 v k.ú.
Hrusice dle geometrického plánu číslo 1016-105040032/2018. zastupitelstvo obce
prodává výše zmíněné pozemky za celkovou cenu 74.780 Kč a schvaluje tak smlouvu
o prodeji pod číslem 20347/21/18/21630-Mel-pu.
Výsledek hlasování: Pro 1 (Plechatá) Proti 7 (Sklenář, Procházková, Staněk, Čihák, Tesaříková, Bayerová, Šimková) Zdrželi se 1 (Kopecký)
Návrh nebyl schválen.
11. Vyhlášení programu na podporu zájmové činnosti v obci a možnost získání individuální
dotace z obecních prostředků pro spolky
Předsedající popisuje záměr navrhovaného programu pro podporu aktivit místních spolků.
Pravidla budou vyvěšena po schválení na úřední desce. Individuální žádosti o dotace musí
být doručeny do 15. dubna tohoto roku. V rozpočtu obce je vyčleněno cca 580 tis. Kč.
Pí. Bayerová navrhuje doladit formulaci pravidel a podmínek. Pí. Tesaříková se připojuje
a navrhuje odložení rozhodnutí po doladění těchto pravidel na příští zasedání.
P. Kopecký se ptá na lhůtu pro čerpání peněz.
Předsedající reaguje, že čerpání prostředků je možné za kalendářní rok 2019.
Pí. Plechatá doporučuje neodkládat z důvodu krátkého času na investici po získání dotace.
Navrhuje dnes odhlasovat.
P. Kopecký navrhuje doplnit poznámku o doformulování.
Předsedající doplňuje, že spolky použijí formulář vyvěšený na stránkách obce a mohou si
o dotace požádat. Pravidla budou stanovena na příštím zasedání. Lhůta na odevzdání
žádostí se prodlužuje do 30.4.2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice odkládá své rozhodnutí o pravidlech poskytování dotací
z rozpočtu obce Hrusice pro neziskové organizace a spolky působící v katastru obce
Hrusice.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 2 (Plechatá, Staněk) Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/03/07 bylo schváleno.
12. Ceník inzerce pro Hlas Hrusic
Předsedající představuje návrh cen inzerce v obecním měsíčníku.
1/8 strany - 125 Kč; 1/4 strany - 250 Kč; 1/2 strany - 500 Kč; celá strana - 1 000 Kč. Ceny jsou
bez DPH. Řádková inzerce pro občany Hrusice je poskytována bezúplatně.
Následně se rozvinula diskuze mezi zastupiteli a občany o tom, jak přesněji specifikovat
řádkovou inzerci pro občany.
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Sl. Franeková má námitky proti slovíčkaření, zastupitelé to nevidí poprvé, ať si to vyřeší
předem.
Předsedající oponuje, zastupitelstvo obce je pouze veřejné, tedy tato diskuze je na místě.
P. Indra navrhuje nepoužívat zkratky místo jmen zastupitelů v zápisu. Ptá se na dodatek,
který říká, že redakční rada Hlasu Hrusic si vyhrazuje právo odmítnout příspěvek.
Předsedající vysvětluje, že tento dodatek má legislativní podklad.
Probíhá diskuze o právu redakční rady Hlasu Hrusic na úpravu délky příspěvků.
Po diskuzi, kdy se již nikdo ze zastupitelů ani občanů s dalším dotazem nepřihlásil, nechal
předsedající hlasovat o návrhu, který z diskuze vyplynul.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje cenu za inzerci v obecním periodiku Hlas Hrusic
takto: 1/8 strany 125 Kč, ¼ strany 250 Kč, polovina strany 500 Kč, celá strana 1 000 Kč.
Ceny jsou bez DPH. Řádková inzerce občanů Hrusic pro nekomerční účely je poskytovaná
bezúplatně. Rozhodnutí o přiměřenosti a délka řádkové inzerce občanů Hrusice je na
rozhodnutí redakční rady.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/03/08 bylo schváleno.
13. Diskuze a připomínky občanů
P. Indra – navrhuje dát celý zápis ze zastupitelstva do Hlasu Hrusic, aby občané bez
internetu měli k záznamu jednodušší přístup. Navrhuje zrušit zkratky jmen zastupitelů.
Odpověď předsedajícího: Předsedající reaguje, že poslední záznam měl cca 34 stran a toto
nejde do Hlasu Hrusic připojit. Záznam má každý zájemce k dispozici v písemné formě na
OÚ kdykoli k přečtení. Zkratky se případně zruší.
14. Závěr
Příští zasedání zastupitelstva obce Hrusice proběhne 9. dubna 2019 od 19.00 v č.p. 25
Hospoda u Sejků.
Zastupitelstvo bylo předsedajícím ukončeno v 19 hodin 55 minut.
V Hrusicích dne 19.3.2019, zapsala Lenka Sirotková _______________________________
Ověřovatelé zápisu:

____________________________

Monika Bayerová

Digitálně podepsal
Mgr. Petr Sklenář
Datum: 2019.03.20
14:37:44 +01'00'

____________________________

Petr Sklenář, starosta

____________________________

Martina Procházková

____________________________

Ivana Plechatá, místostarostka
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Návrh rozpočtového opatření č. 1/2019
Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy
Par

Pol

Org

Akce

N+Z+Uz

ZJ

1340
4112
Celkem za Par:
3722 2111
Celkem za Par: 3722
Příjmy celkem

Původní hodnota

Změna

0,00
140 000,00
140 000,00
420 000,00
420 000,00
560 000,00

420 000,00
38 596,00
458 596,00
-420 000,00
-420 000,00
38 596,00

Po změně Název
420 000,00 Poplatek za provoz systému
178 596,00 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
598 596,00
0,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
0,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
598 596,00

Výdaje
Par

Pol

Org

Akce

N+Z+Uz

ZJ

3111 5169
3111 5321
Celkem za Par: 3111
3745 5169
Celkem za Par: 3745
5213 5903
Celkem za Par: 5213
5512 5137
5512 5139
Celkem za Par: 5512
6171 5137
6171 5166
6171 5169
6171 6125
Celkem za Par: 6171
Výdaje celkem

Původní hodnota

Změna

250 000,00
0,00
250 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
60 000,00
300 000,00
0,00
600 000,00
0,00
900 000,00
1 210 000,00

-125 000,00
125 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
1 000,00
1 000,00
35 000,00
-35 000,00
0,00
-108 000,00
120 000,00
-171 000,00
108 000,00
-51 000,00
0,00

Po změně Název
125 000,00 Nákup ostatních služeb
125 000,00 Neinvestiční transfery obcím
250 000,00 Mateřské školy
50 000,00 Nákup ostatních služeb
50 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
1 000,00 Rezerva na krizová opatření
1 000,00 Krizová opatření
35 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
25 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
60 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část
192 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
120 000,00 Konzultační, poradenské a právní
429 000,00 Nákup ostatních služeb
108 000,00 Výpočetní technika
849 000,00 Činnost místní správy
1 210 000,00

Financování
Par

Pol

Org

8115
Celkem za Par:
Financování celkem

Akce

N+Z+Uz

ZJ

Původní hodnota

Změna

0,00
0,00
0,00

-38 596,00
-38 596,00
-38 596,00

Po změně Název
-38 596,00 Změny stavu krátkodobých prostředků
-38 596,00
-38 596,00
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Změna závazných ukazatelů
Příjmy
Par

Pol

Změna

0000 XXXX XXXXX XXXXX

Původní
12 173 388,00

458 596,00

3722 XXXX XXXXX XXXXX

420 000,00

-420 000,00

12 593 388,00

38 596,00

Původní
0,00

Změna

Org

Akce

Příjmy celkem

Po změně Název
12 631 984,00 Bez paragrafu
0,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
12 631 984,00

Výdaje
Par

Pol

Org

Akce

3745 XXXX XXXXX XXXXX

50 000,00

Po změně Název
50 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5213 XXXX XXXXX XXXXX

0,00

1 000,00

6171 XXXX XXXXX XXXXX

4 041 456,00

-51 000,00

4 041 456,00

0,00

Původní
0,00

Změna
-38 596,00

-38 596,00 FINANCOVÁNÍ

0,00

-38 596,00

-38 596,00

Výdaje celkem

1 000,00 Krizová opatření
3 990 456,00 Činnost místní správy
4 041 456,00

Financování
Par

Pol

Org

Akce

0000 8XXX XXXXX XXXXX
Financování celkem

Po změně Název

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli).
Schváleno usnesením:
Zpracoval: Pořádková Gabriela

Na zasedání dne:
dne: 12.03.2019
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