Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu je
k nahlédnutí na Obecním úřadu Radětice.
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Radětice
dne 20. 12. 2006 od 19 hod.
Přítomni: pp. Bálek, Bálková, Buralt, Buraltová, Sklenář, Spilka, Širl
Ověřovatelé: Ondřej Buralt, Václav Sklenář
Jednání zahájila a řídila pí Buraltová.

Návrh programu:
1. Návrh programu
2. Příkaz k provedení inventarizace, jmenování inventarizační komise
3. Rozpočtové provizorium na rok 2007
4. Rozpočtové opatření č. 4
5. Diskuse, interpelace, závěr

1. Návrh programu
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Radětice
schvaluje
navržený program svého dnešního jednání
Hlasování:
pro: 7
2. Příkaz k provedení inventarizace, jmenování inventarizační komise
Usnesení č. 16/2006/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice:
I. n a ř i z u j e
provedení inventarizace majetku obce Radětice k 31. 12. 2006
II. j m e n u j e
inventarizační
komisi
v tomto
složení:
Václav Sklenář – předseda, Jitka Bálková, Josef Širl, Milan Spilka, Eva Hemerlová (dokladová inventura) – členové
Hlasování:
pro: 7

3. Rozpočtové provizorium na rok 2007 - úvodní slovo přednesla pí Buraltová
Usnesení č. 17/2006/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice:
schvaluje
rozpočtové provizorium pro období do schválení rozpočtu na rok 2007 ve výši jedné dvanáctiny měsíčně z objemu
příjmů
a
výdajů
schváleného
rozpočtu
roku
2006
Hlasování:
pro: 7

3. Rozpočtové opatření č. 4 - úvodní slovo přednesla pí Buraltová
Usnesení č. 18/2006/ZO:
Zastupitelstvo obce Radětice:
schvaluje
změnu rozpočtu obce na rok 2006 v rámci příjmů a výdajů, která spočívá ve snížení rozpočtu příjmů o celkovou částku
526,94 tis. Kč a ve snížení rozpočtu výdajů o celkovou částku 663,72 tis. Kč.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
rozpočtová skladba
tis. Kč
SÚ AÚ ÚZ SpPo
231 10 0000 4122 – vyúčtování dotace na volby: -1,46
231 10 98187 4111 – poskytnutá dotace na volby: 5,66
231 20 1111 – Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti – vyšší plnění: 14,00

231 20 1112 – Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti – nižší plnění: -18,00
231 20 1113 – Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů – vyšší čerpání: 2,00
231 20 1121 – Daň z příjmu právnických osob – vyšší plnění: 29,00
231 20 1211 – Daň z přidané hodnoty – vyšší plnění: 71,00
231 20 1511 – Daň z nemovitosti – vyšší plnění: 38,00
231 20 2140 2111 – Vnitřní obchod – příjmy z poskyt. služeb – vyšší plnění: 5,00
231 20 2140 2132 – Vnitřní obchod – příjmy z pronájmu nemovitostí: -0,54
231 20 2212 3122 – Silnice – Příjmy na pořízení DM – nebyly prodány pozemky: -287,00
231 20 2221 2324 – Provoz veřejné silniční dopravy – příjmy – neplněno: -2,00
231 20 3639 3111 – Příjmy z prodeje pozemků – nebyly prodány pozemky (228/…): -385,00
231 20 3723 2111 – Sběr a svoz ostatních odpadů – vyšší plnění: 1,40
231 20 6171 2111 – Činnost místní správy – příjmy z poskytnutých služeb – neplněno: -10,00
231 20 6310 2141 – Obecné příjmy z finančních operací – vyšší plnění úroků z účtu: 11,00
231 30 2212 5139 – Silnice – nákup materiálu – nižní čerpání rozpočtu: -5,00
231 30 2212 5171 – Silnice – Opravy a udržování – nižší čerpání rozpočtu: -25,00
231 30 2212 6121 – Silnice – Budovy, haly, stavby – nečerpáno – nebyla zahájena stavba
nové komunikace na pozemku p. č. 228/1 – nová zástavba: -539,00
231 30 2221 5193 – Provoz veřejné silniční dopravy – Výdaje na dopravní
obslužnost – nižší čerpání (faktury Connex Příbram, s. r. o.): 5,00
231 30 3113 5321 – ZŠ – Neinvestiční dotace obcím – nižší náklady na žáky v ZŠ: -37,00
231 30 3319 5136 – Ostatní záležitosti kultury – Nákup materiálu – nižší čerpání: -9,00
231 30 3399 5194 – Ostatní záležitosti kultury – Věcné dary – vyšší čerpání rozpočtu: 0,50
231 30 3631 5154 – Veřejné osvětlení – Elektrická energie – vyšší čerpání rozpočtu: 2,00
231 30 3635 6119 – Územní plánování – Ostatní nákup DNM – nebylo čerpáno: -5,00
231 30 3639 5137 – Kom. služby – Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nečerpáno: -5,00
231 30 3639 5163 – Kom. služby – Služby peněžních ústavů – vyšší čerpání: 9,00
231 30 3639 5166 – Kom. služby – Konzultační služby – vyšší čerpání: 2,00
231 30 3639 5362 – Kom. služby – Platby daní a poplatků – poplatek z prodeje
nemovitostí – prodej pozemků v nové zástavbě: 29,00
231 30 3639 6121 – Kom. služby – Budovy, stavby, haly – zpracování projektové
dokumentace – APLAN Ing. Benda – komunikace p. č. 228/1: 28,00
231 30 3639 6130 – Pozemky – nebyly koupeny pozemky: -28,00
231 30 3745 5139 – Péče o vzhled obcí – Materiál – nižší čerpání rozpočtu: -28,00
231 30 3745 5156 – Péče o vzhled obcí – Pohonné hmoty – nižší čerpání rozpočtu: -6,00
231 30 3745 5171 – Péče o vzhled obcí – Opravy – nižší čerpání rozpočtu: -50,00
231 30 4318 5229 – Ostatní sociální péče – Příspěvky – příspěvek Místní organizaci
svazu tělesné postižených v Milíně: 1,00
231 30 4319 5492 – Sociální péče – Dary obyvatelstvu – nebylo čerpáno, starším občanům
bylo místo peněz darováno palivové dřevo z obecního lesa: -5,00
231 30 5512 5132 – Požární ochrana – Ochranné pomůcky – nečerpáno: -10,00
231 30 5512 5171 – Požární ochrana – vyšší čerpání: 17,00
231 30 6112 5023 - Zastupitelstva obcí – Odměny – nižší čerpání: -22,39
231 30 6171 5136 – Činnost místní správy – Knihy – vyšší čerpání: 7,00
231 30 6171 5154 – Činnost místní správy – Elektrická energie – vyšší čerpání: 3,50
231 30 6171 5162 – Činnost místní správy - Služby telekomunikací – vyšší čerpání: 2,00
231 60 6171 5166 – Činnost místní správy – Konzultační služby – nižší čerpání: -22,00
231 30 6171 5169 – Činnost místní správy – Nákup služeb – nižší čerpání: -7,00
231 30 6171 5171 – Činnost místní správy – Opravy – vyšší čerpání rozpočtu:
neplánovaná oprava střechy budovy OÚ Radětice,
neplánovaná oprava obecního traktoru Zetor: 49,00
231 30 6171 5172 – Činnost místní správy – Programové vybavení – software pí účetní: -3,00
231 30 6171 5229 – Činnost místní správy – Ost. dotace neinv. org. – nečerpáno: -10,00
231 30 6310 5163 – Služby peněžních ústavů – nižší čerpání – nižší poplatky z účtu: -8,00
231 30 98187 6115 5021 – Volby – Ostatní osobní výdaje – dotace z kraje: 4,85
231 30 98187 6115 5173 – Volby – Cestovné – dotace z kraje: 0,24
231
30
98187
6115
5175
–
Volby
–
Pohoštění
–
dotace
Hlasování:
pro: 7
4. Jednání bylo ukončeno v 19,50 hod.

z kraje: 0,58

Podpisy ověřovatelů: Ondřej Buralt, Václav Sklenář
Podpis starostky: Jitka Buraltová
Zapsala: Jitka Buraltová

