Usnesení 1/2022
ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov,
konaného dne 24. 10. 2022 v Javorné
v penzionu „U silnice“
Zastupitelstvo městyse zvolilo:
-

starostu městyse Čachrov Josefa Bejvla
místostarostu městyse Ing. Stanislava Koláře
předsedu finančního výboru Ing. Vlastimila Valeše
předsedu kontrolního výboru Josefa Brůhu
předsedkyni kulturní komise PaedDr. Zdeňku Hranáčovou
členy finančního výboru Kryštofa Kubáta a PaedDr. Zdeňku Hranáčovou
členy kontrolního výboru Václava Denka a Dušana Šedlbauera
členy kulturní komise Tomáše Bastla a Josefa Nového

Zastupitelstvo městyse schválilo:
-

-

-

stanovení funkce starosty jako uvolněné, funkce místostarosty a ostatních
členů zastupitelstva jako neuvolněné
výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva (hrubá mzda):
- místostarosta
10 000,- Kč/měsíc
- člen ZM a zároveň předseda výboru
2 000,- Kč/měsíc
- člen ZM a zároveň člen výboru
1 500,- Kč/měsíc
- člen ZM
1 000,- Kč/měsíc
vyplácení odměn neuvolněným členům zastupitelstva od 24. 10. 2022
proplácení cestovních příkazů dle platné vyhlášky členům ZM,
zaměstnancům městyse Čachrov a členům SDH Čachrov a Chvalšovice,
pokud absolvují školení z pověření městyse
podpisové vzory pro banku – starosta, místostarosta, účetní a předseda
finančního výboru
starostu Josefa Bejvla jako osobu oprávněnou k přijetí prohlášení o uzavření
manželství a obřadní místnost v budově ZŠ a MŠ Čachrov
kompetenci starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
v rozsahu do výše 300 000,- Kč, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky
na finanční prostředky městyse, tedy nedojde k navýšení celkových výdajů.
Částka se sčítá za všechna rozpočtová opatření starosty mezi jednotlivými
řádnými zasedáními ZM. Rozpočtová opatření v částkách vyšších může
starosta samostatně provádět jen v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků
z jiných rozpočtů

-

b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj za zajištění chodu městyse,
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
c) 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
Starosta je povinen informovat ZM o každém rozpočtovém opatření
provedeném v jeho kompetenci, a to na nejbližším zasedání ZM,
následujícím po schválení rozpočtového opatření starostou, včetně stručného
zdůvodnění
rozpočtové opatření č. 10/2022 dle přiloženého seznamu
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Čachrov – Infrastruktura“ – navýšení
částky o 763 620,- Kč bez DPH, nová cena díla celkem bude 6 354 235,23
Kč bez DPH

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
-

-

zprávu starosty o výsledku voleb do zastupitelstva městyse Čachrov
rozpočtové opatření č. 9/2022 dle přiloženého seznamu

…………………………
Místostarosta

…………………………..
Starosta

