OBEC VŘESINA

Zápis č. 8 /2018 z jednání rady obce Vřesina dne 31. 12. 2018

Přítomni:

Ing. Jiří Kopeň
Pavel Pokorný
Ing. Jiří Augustin
Ing. Michal Král
Bc. Petr Lička

starosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady
člen rady

Návrh programu:
1. Zajištění dodávky zemního plynu pro všechna odběrná místa v objektech obce na rok 2019
2. Schválení rozpočtu Základní a Mateřské školy Vřesina, příspěvkové organizace, na rok 2019
3. Rozpočtové opatření č. 14/2018
4. Změna rozpisu rozpočtu

1. Zajištění dodávky zemního plynu pro všechna odběrná místa v objektech obce na rok 2019
Starosta obce předkládá radě obce návrh smlouvy na dodávku zemního plynu pro všechna odběrná
místa v objektech v majetku obce. Smlouva nepokrývá potřebu ZŠ a MŠ, tato je řešena samostatnou
smlouvou se stejnými parametry a je v kompetenci ředitelky školy. S ohledem na časovou tíseň byly ověřeny
konkurenční nabídky pouze telefonicky a emailem: nabídka ČEZ se pohybuje mezi 720 - 730 Kč, nabídka
INNOGY 675 Kč. Vše bez daní. Viz příloha 8/1.
8 / 99 Rada obce jednomyslně schvaluje smlouvu na dodávku plynu č. ZP_00298581_2019 s dobou trvání
platnosti od 1.1. 2019 do 31.12. 2019 se společností E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201 s cenou za
dodávku zemního plynu 669 Kč bez DPH a daně za plyn dle přílohy 8/2 a pověřuje starostu obce
Jiřího Kopeně jejím podpisem.
2. Schválení rozpočtu Základní a Mateřské školy Vřesina, příspěvkové organizace, na rok 2019
Paní ředitelka Mgr. Lenky Skýbová v rámci svých kompetencí na poslední chvíli vyvěsila na úřední desce
školy návrh rozpočtu na rok 2019. Rada obce musí schválit rozpočet ještě v roce 2018, ovšem až po sejmutí
z úřední desky – viz příloha 8/3. Schválení rady obce podléhá i střednědobý výhled rozpočtu viz příloha 8/4.
8 / 100 Rada obce jednomyslně schvaluje rozpočet Základní školy a Mateřské školy Vřesina, příspěvkové
organizace, na rok 2019, ve výši 19 090 000 Kč na příjmové i výdajové straně rozpočtu.
8 / 101 Rada obce jednomyslně schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy,
okres Ostrava-město, příspěvkové organizace dle přílohy 8/4.
3. Rozpočtové opatření č. 14/2018
Do rozpočtu obce se doplňují jednorázové příjmy obce, které byly připsány na účet obce finančním a
celním úřadem. Celková hodnota upravovaných příjmů je 509,- Kč.

Paragraf
0000
0000
CELKEM

Položka
1334
1382

Název
Odvod z odnětí půdy ze zem. půdního fondu
Zrušený odvod z loterií

Částka v Kč
373,- Kč
136,- Kč
509,- Kč

Financování – vyrovnání rozpočtu
0000
8115

509,- Kč

8 / 102 Rada obce jednomyslně schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2018 v celkové výši 509 Kč dle zápisu.
4. Změna rozpisu rozpočtu
Dne 31. 12. 2018 jsou provedeny následující změny v rozpisu rozpočtu:
Paragraf
Položka
Název
§3639
5139
Komunální a územní rozvoj, materiál
§3639
5169
Komunální a územní rozvoj, služby
§ 6171
5154
Místní správa, elektrická energie
§ 6171
5161
Místní správa, poštovní služby

Částka v Kč
+ 5 500,- Kč
- 5 500,- Kč
+ 7 500,- Kč
- 7 500,- Kč

8 / 103 Rada obce bere na vědomí změnu rozpisu rozpočtu ke dni 31. 12. 2018 dle zápisu.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 31. 12. 2018
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