
Materiál k bodu č. 5a navňeného Programu jednání Zastupitelstva obce Hudlice dne 24.9.2020

Předkladatel:
Pavel Hubený
starosta obce
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V Hudlicích, dne 24.9.2020

Důvodová zpráva:

Předkládám rozpočtové opatření č. 10 obce Hudlice na rok 2O20. Rozpočtové opatření č. 9 bylo
schváleno usnesením Rady obce Hudlice ě.I0-8l2020lRO ze dne 15.7.2020.

Návrh usnesení:
Zasfupitelstvo obce Hudlice po projednání

I. schvaluje
Předložené rozpočtové opatření č. l0 obce Hudlice narck2020.

II. bere na vědomí
Předložené rozpočtové opatření č. 9 obce Hudlice na rok 2020.

Příloha: Rozpočtové opatření č. 9, 10 obce Hudlice na rok 2020



Rozpoětové opaťení č. 10 na rok2020

Příjmy:

4111 Neinvestiční přijaté íansfery ze SR
42t6 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
8115 Přebytek hošpodaření minulých let

Ké L.562.250,-
Kč849.027,35
Kč 1.049.352,26
Kč 786,99l,-

Celkem

Výdaje:

6115 Volby do zastupitelstva SK
3II3 Základní škola

Kč 4.247.620,6I

Kč 31.000,_
Kó 4.216.620,6l
Kě 4.247.620,6I

Zpr ac ov ala: Ste hlíková



Rozpočtovó opatření č. 9 na rok2020

Příjmy:

4116 Ost. neinvestiční přijaté transfery ze SR (MZ) Kč 48.230,-

Výdaje:

1031 Pěstební činnost

Kč 48.230,-

Kč 48.230,-
Kč 48.230,_

Zpt acov ala: St€hlíková

Schváleno usnesením č. Ia-8l2020lRO ze dne I5.7.2020

Vyvěšeno: 12.8.2020



Materiál k bodu ě. 6a nawženého Programu jednání Zastupitelstva obce Hudlice dne 24.9.2020

pověření k provedení kontrol - finanční a kontrolní vÝbor

předkladatel:
Pavel Hubený
starosta obce '

V Hudlicích, dne 24.9.2020

Důvodová zptávaz

Pro zajištění kontroly hospodárného nakládrání s finančními prostředky obce a dodržování
právních předpisů na úseku samostafiré působnosti obce, Rada obce Hudlice doporučuje
Zastupitelstvu obce Hudlice pověřit finanční výbor a kontrolní výbor následující kontrotní
činností.
Finanční rrýbor pověřit v souladu s § 119, odst. 2, písm. b, zákona o obcích, provedenírn kontroly
hospodárného nakládání s finančními prostředky obce, paragraf 3745 veřejná zeleň, a to zejména
kontrola dokladů č.511138,511205,511489,511497,5Il498,511529,510631,51136I a
51L362,
Dále pak kontrolní výbor pověřit v souladu s § 119, odst. 3, písm. c, zákona o obcích, provedením
kontroly dodržování právního předpisu na úseku samostabré působnosti obce a to, zdaje veřejné
prostranstviyyuživáno v souladu s OZV ě,Il2020, účinné od I.4.2a2a v členění dle č1. 5, odst. 1,

písm. a až i a odst. 2 písm. a).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hudlice po projednání

I. pověřuje

ťrnanční výbor provedením kontroly hospodárného nakládání s finančními prosředky obce
parugraf 3745 veřejnázeleň, to zejména dokladů č. 511l38, 5lI205,517489,5tt497,511498,
51 1529, 51063 1, 51 1361 a 511362.

n. pověřuje

kontrolní qibor provedením konkoly dodržovaní právního předpisu na úseku samostatné
působnosti obce a to zďa docházi k využívaní veřejnóho prostranství v souladu s OZV č. Il2020
úěinné od |.4.202a v ělenění dle ěl. 5, odst.1, písm. a až i a odst. 2, písm. a.

III. ukládá



předsedkyni finaněního výboru paní Peďe Chaloupkové a předsedovi kontrolního qýboru panu
Ing. Radovanu Buroňovi předložit zprávy zprovedených kontrol na nejbližší zasedáni
Zasfupitelstva obce Hudlice.



Materiál k bodu č. 6b navňeného Programu jednání Zastupitelstva obce Hudlice dne 24.09.2020

schválení nřiietí dotace ze středočeskóho Fondu životního prostředí a zemědělství

předkladatel:
Pavel Hubený
starosta obce

ďne24.09.2020

Důvodová zprávaz

Obec Hudlice na základě podané žádosti o dotaci z Programu 2020 pro poskytování dotací
ztozpoétu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělswí
obdrŽela max. možnou Íinanční dotaci ve výši 1 mil. Kč. Tuto dotaci schválilo Zasfupitelstvo
Středočeského kraje na svém jednání dne 20.04.2020 aje určena na celkovou opravu návesní
nádrže ,,Kal". V rámci této akce bude zajištěna celková revítalizace požárni nádrže s vyĚitím
dešťových vod.
Přidělení dotace bylo projednano v Radě dne 5,5.2020 a bylo schváleno usnesení I9-6/202aRO..

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hudlice po projednaní

I.schvaluje
přijetí finanění dotace ve výši 1 mil, Kč z Programu 2020 pto poskyování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství.

II.schvaluje
doťtnancování uvedené akce z rozpočfu obce Hudlice.

III.ukládá
starostovi obce Pavla Hubenérnu zabezpečit rcalízasi usnesení Zasfupitelstva obce Hudlice a
lzavíit smlouw o poskytnutí dotace.



Materiál k bodu ě- 6c nawženého Programu jednání Zastupitelstva obce Hudlice dte 24s.2020

Znráva o činnosti Radv obce Hudlice od 26.6.2020 do 24.9.2020

předkladatel:
Pavel Hubený
starosta obce

V Hudlicích, dne 249.2020

Důvodová zprávaz

V souladu se zákonem ě. 128/2000 Sb,, o obcích předkládám zprávu o činnosti Rady obce
Hudlice v období od26.6.2D20 do 24.9.2a20.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hudlice po projednání

I. bere na vědomí

Zprávu o činnosti Rady obce Hudlice od26.6.2020 do24.9.2020


