Obec Chrášťany, Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany, IČ : 00245003

Zápis (12/19)
z jednání rady obce, které se konalo 30. 12. 2019 od 15.00 hodin na OÚ Chrášťany
Přítomni: Mgr. Vomáčka, V. Záveský, Ing. Pánek, F. Stejskal, R. Skála
Omluveni: ---Program:
1.
Zahájení, kontrola zápisu, kontrola plnění úkolů
2.
Majetkové záležitosti
3.
Finanční záležitosti
4.
Různé, diskuse, závěr
Usnesení
Ad2)
Rada schvaluje snížení nájmů z obecních provozoven ( všem nájemcům provozujícím svou činnost v obecních
pronajatých prostorách ) o 50% pro rok 2020.
Rada schvaluje pořízení platebního terminálu od Komerční banky ( KB SmartPay ), pro možnost uskutečňování
plateb na úřadě platební kartou.
Ad3)
Rada schvaluje poskytnutí daru ve výši 15.000 Kč pro Domov sv. Anežky o.p.s. na činnost společnosti v r. 2020.
Rada schvaluje poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč pro Hospic sv. Jana N. Neumanna, Prachatice, na činnost
společnosti v r. 2020.
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2019. Příjem 1.334.170,13 Kč bude rozúčtován do výdajových
položek ve stejné výši. Rozpočtovým opatřením dojde, v souladu s ustanovením §16 zákona č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k přesunu rozpočtových prostředků, aniž se změní celkový objem
rozpočtu nebo celkový rozdíl příjmů a výdajů a v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích.
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2019. Příjem 459.790,64 Kč bude rozúčtován do výdajových
položek ve stejné výši. Rozpočtovým opatřením dojde, v souladu s ustanovením §16 zákona č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k přesunu rozpočtových prostředků, aniž se změní celkový objem
rozpočtu nebo celkový rozdíl příjmů a výdajů a v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích.
Ad4)
Rada schvaluje pověření pro starostu obce k zastupování obce na zasedáních honebních společenstev, jichž je
Obec Chrášťany členem jako majitel honebních pozemků. Pověření platí pro celé volební období do r. 2022.

Jednání rady obce bylo ukončeno v 16,00 hod.
Zapsal: Mgr. Josef Vomáčka, starosta obce

starosta@chrastany.eu, tel./fax 385 727 149

usnesení rady

