Usneseníze zasedání zastupitelstva obce Bohatice konaného dne

].9. 03. 2019

UsNEsENí

ze zasedání Zastupitelstva obce Bohatice,
konaného dne ter 19.03. 2019 od í8:00 hodin.
(usneseni é.1l2O19 - 1412019|
NavrženÝ a zve einěnv proqram iednání zastupitelstva obce:

Program
lnformace o p edchozích usneseních a činnosti OU
í ) Schválení programu
2) Rozpočtovéopat ení č. 6/2018
3) Oprava zat íděnípoložek rozpočtu obce na rok 2019
4) Dispozičníoprávnění
5) Hotovostní limit pokladny
6) Provádění rozpoětov ch opat ení
7) Rozpočtovéopat eni é. 112019
8) Učetni závérka za rok 20í 8
9) Závěreěn účetobce Bohaticezarok201&,zpráva o p ezkoumání hospoda ení obce
za rok 2018
í0) Pronájem pozemku p.č. 13311v k.ri. Bohatice u Zákup
11| ZáRladní pravidla postupri souvisejícíchse zpracováním osobních daj
í2) Smlouva o poskytnutí riěelové dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje
13| Zápis do kroniky obce Bohatice 2018
r+i Smernice obce - Pravidla pro poskytování finančníchdarťr zrozpočtu obce'
í5) Práva služebnosti k pozemk m ve vlastnicWí obce
16) Ostatní

í) Usnesení ě. í/20í9- Schválení programu
Zastupitelstvo obce Bohatice schvaluje program jednání v novém zněnÍ:
Program:
1) Schválení programu
2) Rozpočtovéopat eni é.612018
3) Oprava zat íděnípoložek rozpočtu obce na rok 2019
4) Dispoziéníoprávnění
5) Hotovostní limit pokladny
6) Provádění rozpočtov ch opat ení
7) Rozpoětové opat eni é.1l2O19
8) Učetnízávérka za rok 20í 8
9) Závěreěn účetobce Bohatice za roK?Ol8,zpráva o p ezkoumání hospoda ení obce
za rok2018
í0) Pronájem pozemku p,č. 13311v k.ri. Bohatice u Zákup
11| základní pravidla postupti souvisejících se zpracováním osobních ridaj
í2) SmIouva o poskytnutí ričelovédotace z Lesnického fondu Libereckého kraje
13| Zápis do kroniky obce Bohatice 20í 8
í4) Směrnice obce - Pravidta pro poskytování finančníchdarri zrozpoětu obce
15) Práva služebnosti k pozemk m ve vIastnictví obce

v

sledek hlasování:

pro
proti

zdĚeli

se

4 (E. Lacková, L. Luxíková, R. Kubátová, J. Kováč)
0
0

Usnesení ze zasedánízastupitelstva obce Bohatice konaného dne

].9. 03. 2019

2) Usnesení ě. 2/2019 - Rozpočtovéopat ení ě. 6/20í8
Zastupitelstvo obce Bohatice:
bere na vědomí rozpoČtovéopat ení é. 612018, rozpočtovéopatrení é. 6t2o18 je p ílohou
tohoto usnesení.

v

sledek hlasování:

pro
proti

zdĚeIi

4 (E. Lacková, L. Luxíková, R. Kubátová, J. Kováč)
0
0

se

Sr Usnesení ě. 3/2O
Zastupitelstvo obce Bohatice:
bere na vědomí opravu zat íděníp 'ljmovl ch položek rozpočtu obce na rok 2019, a to
opravu položky 4116 na 4113 a položky 4216 na 4213.

v

sledek hlasování:

pro
proti

zdrželi se

4 (E. Lacková, L. Luxíková, R. Kubátová, J. Kováč)
0

0

4) Usnesení č. 4/20í9 - Dispozičníoprávnění
ZastupiteIstvo obce Bohatice:
schva|uje dispozičníoprávnění pro:
Ji ího KováČe, v rozsahu: nakládání s finančnímiprost edky a schva|ování rjčetníchdokladťr
obce;
Ladislavu Luxíkovou, v rozsahu: nakládání s finančnímiprost edky a po dobu
nep ítomnosti starosty ke schvalování učetníchdokladů obce;
Evu Lackovou, v rozsahu: nakládání s finaněními prostredky obce do v še 1o0 oo0,_ Kč
v jednotliv ch p ípadech.

v

sledek hlasování:

pro
proti

zdrželi se

4 (E. Lacková, L. Luxíková, R. Kubátová, J. Kováč)
0
0

5) Usnesení č. 5/20í9 - Hotovostní limit pokladnv
Zastupitelstvo obce Bohatice:
schvaluje hotovostní limit pokIadny na 50 000,- Kč.

V sledek

pro
proti

zdĚeli

hlasování:

se

4 (E. Lacková, L. Luxíková, R. Kubátová, J. Kováč)
0
0

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Bohatice konaného dne 19. 03. 2019
6} Usnesení ě. 6/20í9 - Provádění rozpočtovÝch opat ení
Zastupitelstvo obce Bohatice:
stanovuje v souladu
102 odst. 2 písm. a)zákonaé. 12812000 Sb., o obcích (obecní
zízenÍ),ve znění pozdějších p edpisťl kompetenci starosty obce k prováděníjednotliv ch
rozpoětovlich opat ení v následujícím rozsahu:
do q Še100 000,- Kč u jednotliv ch závaznych ukazatelů, pokud tyto změny nevyvolávají
dalšínároky na finančníprost edky obce (nezvyšuje se ceIkovl rozpočet v dajťr).
RozpoČtová opat ení v částkách vyššíchmťržestarosta obce samostatně provádět jen
v p ípadech:
a) rozpočtovéhozapojení učelově p idělen ch finančníchprost edků zjin ch rozpočtů
b) kdy zapojení v daje vyžaduje nutnl v daj na zajištění chodu obce, v p ípadě havárií nebo
stavu nouze, v daj k odvrácení možn ch škod, dále když včasnéprovedení rihrady je
vázáno penalizací a dopady pen alizací mohou vyrazné p ekročit p ípadn á rizika z
neoprávněné hrady
c) hrady pokut, penále z rozhodnutí nad ízen ch orgánťr a dohledťr a dalšínutné vl daje,
kdy schválení rozpočtovéhoopat eníje nezbytné a má jen formátní charakter, protože vi daj
musí b t realizován, tj. i v p ípadech vyššíchv dajťr nezávisll ch na vůli obce (nap .
vytičtováníspot eby energií.. )
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na lnformaci o každémrozpočtovémopat ení provedeném
v kompetenci starosty na nejbližšímzasedání zastupitelstva konaném po schválení
rozPoČtového opat ení starostou a jejího stručnéhoodťrvodnění (odůvodněnílze na zasedání

s

podat

stně).

v

sledek hlasování:
pro
4 (E Lacková, L. Luxíková, R. Kubátová, J. Kováč)
proti
0
zdrželi se
0
7) Usnesení č. 7/20í9 - Rozpoětové opat ení ě. í/20í9
Zastupitelstvo obce Bohatice:
schvaluje rozpoětové opat ení é. 112019, kten m se navyšujíp'qmy o 46 5í9,_ Kě a činí
5 903 493,- Kč, vl daje se navyšujío 98 277,50,- Kč a činí5 490 061,50Ké. Schválen
návrh rozpočtovéhoopat ení é. 112019 je p ílohou tohoto usnesení.

v

sledek hlasování:
pro
4 (E Lacková, L. Luxíková, R. Kubátová, J. Kováč)
proti
0
zdĚeli se
0
8l Usnesení č. 8/20í9 - Účetnízávěrka za rok 2018
Zastupitelstvo obce Bohatice:
v souladu
84 odst.2 písm. b) zákona č. 128l2O00 Sb., o obcích (obecním zízení),ve
znění pozdějších p edpisťt, schvaluje rjčetnízávěrku obce Bohatice sestavenou
k 31.12.2018.

s

v

sledek hlasování:
pro
4 (E. Lacková, L. Luxíková, R. Kubátová, J. Kováč)
proti
0
zdĚeli se
0

Usnesení ze zasedánízastupiteIstva obce Bohatice konaného dne 19. 03. 2019

9l Usnesení č. 9/20í 9 - ZávěrečnÝ ričet obce Bohatice za rok 20í 8. zpráva o
p ezkoumání hospoda ení obce za rok 20í 8

Zastupitelstvo obce Bohatice:
schvaluje celoročníhospoda ení obce azávérečnčet obce za rok2018 včetně zprávy o
v sledku p ezkoumání hospoda ení obcezarok2018 a to bez v hrad.

v

sledek hlasování:

pro
proti

zdĚeIi

se

4 (E.Lacková, L. Luxíková, R. Kubátová, J. Kováč)
0
0

í0} Usnesení č. {0/20í9 - Pronáiem pozemku p.č. í33/ív k.ti. Bohatice u Zákup
Zastupitelstvo obce Bohatice:
schvaluiezámér pronajmoutza cenu 1,10 Kčl m2, paní Romaně Sukové pozemek parcelní
číslo13311 o celkové vi mě e 2546 m2, druh pozemku: trvall travní porost, zapsaného na LV
č. 1 vedeném KatastráIním rj adem pro Libereck kraj, Katastrá|ní pracoviště Ceská Lípa,
pro katastrální územíBohatice u Zákup a pově uje starostu obce zve ejněním záměru
pronájmu a p ípravou a podpisem nájemní smlouvy.

v

sledek hlasování:

pro
proti

zdrželi se

4 (E. Lacková, L. Luxíková, R. Kubátová, J. Kováč)
0
0

íí)Usnesení ě. 11/20í9 - Základní pravidla

postupri souviseiícíchse zpracováním

osobních ridairi
Zastupitelstvo obce Bohatice
a) bere na vědomí pravidla postupťt souvisejících se zpracováním osobních údaj v
samostatné a p enesené pťrsobnosti obce v souladu s na ízenímEvropského parlamentu a
Rady (EU) 20161679 ze dne 27 . dubna 2016 o ochraně fyzick ch osob v souvislosti se
zpracováním osobních dajťr a o volném pohybu těchto daj a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné na ízenío ochraně osobních daj ) - GDPR.
d) uk!ádá jednotliv m členůrmzastupitelstva obce, aby p i plnění sv ch tikolťt zajišťovali
dodžování těchto pravidel. Starostovi obce ukládá zajistit dodžování těchto pravidel p i
zpracování osobních daj obecním rj adem a pri plnění smtuv, jejichž p edmětem je
zpracování osobních daj .

v

sledek hlasování:

pro
proti

zdĚeli

se

4 (E. Lacková, L. Luxíková, R. Kubátová, J. Kováč)
0
0

í2) Usnesení č. í2120í9- Smlouva o poskvtnutí ěelové dotace z Lesnického fondu
Libereckého kraie

Zastupitelstvo obce Bohatice:
schvaluje smlouvu č. OLP/31212019 ,,O poskytnutí čelovédotace z Lesnického fondu
Libereckého kraje" a pově uje starostu obce podpisem smlouvy.

v

sledek hlasování:

pro
proti

zdĚeli

se

4 (E. Lacková, L. Luxíková, R. Kubátová, J. Kováč)
0
0

Usnesení ze zasedánízastupitelstva obce Bohat|ce konaného dne 19. 03. 2019
13|

Zápis do kroniky obce Bohatice za rok 20í8

Bod byl prodiskutován, a jelikož se objevily r zné názory k navržené formě textu, nebyIo

k tomuto bodu p ijato žádnéusnesení.

í4) Usnesení ě. í3120í9- Směrnice obce - Pravidla pro poskvtování finančníchdarri
z rozpočtu obce

Zastupltelstvo obce Bohatice:
schvaluje směrnici ě. 112019,,Pravidla pro poskytování finančníchdarťr zrozpoétu obce" dle
p edloženého návrhu, která upravuje usnesení č, Ad.2 a č. Ad.3 ze dne 8. 1. 2008 a
usnesení č. 1OAze dne 26.7.2012.

v

sledek hlasování:

pro
proti

zdĚeli

se

4 (E.Lacková, L. Luxíková, R. Kubátová, J. Kováč)
0
0

í5) Usnesení č. {4/2019 Práva služebnosti k pozemkrim ve vlastnictví obce

Zastupitelstvo obce Bohatice
a) schvalqe z ízenípráva stavby k pozemku p.č. 13211 o vlimě e 280 m2, zahrada,
zapsaného na LV č. 1 vedeném Katastrálním riradem pro Libereck kraj, Katastrální
pracoviště Česká Lípa, pro katastrální zemí Bohatice u Zákup. Pově uje starostu obce
p ípravou a podpisem smlouvy
b) schvalqe z ízenípráva stavby k pozemku p.č. 62211 o v mě e 8301 m2, ostatní ptocha a
k stavebnímu pozemku ě. 57 o v mě e 244m2, zastavěná plocha a nádvo í, vše zapsáno na
LV Č.1 vedeném Katastrálním rj adem pro Libereck kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa,
PrO katastrální ljzemí Bohatice u Zákup. Pově uje starostu obce p ípravou a podpisem
smlouvy.

V sledek

pro
proti

zdĚeli

hlasování:

se

4 (E.Lacková, L. Luxíková, R. Kubátová, J. Kováč)
0
0
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Ladislava Luxíková

Ji í Kováč

místostarostka

starosta

V Bohaticích dne 26. 3.2019
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