Zápis č.2/2019 a usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora,
konaného dne 24. března 2019, od 18:00 hodin.

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:00 hodin starostou obce panem p. Pavlem Matyšem (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Radimovice u Tábora zveřejněna v souladu se zákonem
po dobu nejméně 7 dní, a to od 15.3.2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že
přítomno je všech sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva,
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

2. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly
vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům.
Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4. Kontrola zápisu č. 1/2019 ze zasedání zastupitelstva ze dne 20.1.2019
5. Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Tábor
6. Schválení změny hranic katastru Radimovice u Tábora x Nasavrky
7. Schválení dotace na dofinancování prokazatelné ztráty z provozu MHD pro rok 2019
8. Rozhodnutí o využívání prostorů v budově obce č.p.18 (obecního bytu)
9. Projednání návrhů nakládáním s pozemkem požadovaného pro srážecí stanici fosforu
Městem Tábor
10. Rozpočtová změna č.1 (dotace na územní plán + dotace SZIF)
11. Rozpočtová změna č.2 (nákup multifunkčního zařízení RICOH)
12. Podání průběžné informace o hospodaření s obecním lesem
13. Přednesení úprav návrhu zpracovaného územního plánu obce po projednání s občany ze dne
3.2.2019
14. Projednání zřízení uložiště nebezpečných odpadů
15. Ostatní, diskuse
16. Závěr
K navrženému programu nebyly vzneseny žádné námitky.
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3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Vladimíra Bílého a p. Jana Svobodu, zapisovatelkou sl.
Hanu Štěpánkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
4. Kontrola zápisu č. 1/2019 ze zasedání dne 20.1.2019
Předsedající vyzval k vznesení případných připomínek k výše uvedenému zápisu.
Tento zápis byl po sepsání a kontrole ověřovateli zveřejněn na úřední desce 27.1.2019.
Nikdo k tomuto zápisu nevznesl připomínku.
5. Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Tábor
Předsedající seznámil zastupitelstvo s obsahem veřejnoprávní smlouvy, jejíž návrh byl zastupitelům
zaslán s předstihem. Vysvětlil důvody, proč není obecní úřad schopen řešit případné přestupky
v souladu s platnými legislativními předpisy a uvedl, že v okolních obcích se jedná o běžnou praxi.
Zastupitelé se zajímali, v jakých případech by obci taková smlouva mohla prospět.
Ing. Frejlach vyslovil názor, že uzavírání smlouvy je zbytečné, protože se bez ní obec dlouhá léta
obešla a bude sloužit jako prostředek pro donášení a celkově zhorší vztahy v obci.
Návrh usnesení č.5/2019

Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na
úseku projednávání přestupků s Městem Tábor a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro:4. Proti:3. Zdrželi se:0 .
(pro: Matyš, Štěpánková, Svoboda, Bílý; proti: Hnilička, Frejlach, Hála)
Usnesení č. 5/2019 bylo schváleno.

6. Schválení hranic katastru Radimovice u Tábora x Nasavrky
Předsedající seznámil zastupitelstvo se stávající nelogickou hranicí mezi katastry Radimovice u Tábora
a Nasavrky. Podklady byly zaslány zastupitelům s předstihem. Problematická situace se týká
především pozemků přiléhajících ke stavbě č.p. 17 manželů Bacíkových, kdy jejich dům leží
v katastrálním území Radimovice u Tábora a dvorek v Nasavrkách. Byla proto navržena dohoda na
přesun jednotlivých parcel ve znění návrhu usnesení tak, aby byla zachována rozloha obou katastrů.
Všichni dotčení majitelé parcel s touto změnou souhlasí, zastupitelstvo obce Nasavrky již změnu na
svém zasedání schválilo.
Návrh usnesení č.6/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu katastrální hranice takto: Přechod parcel č. 46/4, 225/2,
225/3, 225/4 z katastrálního území a obce Nasavrky do katastrálního území a obce Radimovice u
Tábora, a dále přechod parcel č. 18/4 a 18/5 z katastrálního území a obce Radimovice u Tábora do
katastrálního území a obce Nasavrky.
Výsledek hlasování: Pro:7. Proti:0 . Zdrželi se:0 .
Usnesení č. 6/2019 bylo schváleno.
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7. Schválení dotace na dofinancování prokazatelné ztráty z provozu MHD pro rok 2019
Předsedající seznámil zastupitelstvo s návrhem smlouvy se SMOT týkající se dofinancování ztráty
MHD, která se uzavírá každý rok. Pro rok 2019 je částka ponížena o zrušený nevyužívaný večerní spoj.
Návrh usnesení 7/2019
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím dotace na provoz MHD ve výši Kč 20 477Kč, která se
poskytuje na celý rok 2019 a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro:7. Proti:0 . Zdrželi se:0 .
Usnesení č. 7/2019 bylo schváleno.
8. Rozhodnutí o využívání prostorů v budově obce č.p.18 (obecního bytu)
Na minulém zasedání byl finanční výbor pověřen vypracováním zprávy o možnostech využití
prostoru, v části budovy obecního úřadu č.p. 18, který byl dosud používán jako byt. Zpráva ze dne
17.3.2019 je přílohou č.2 zápisu.
Následovala diskuse, kde se zastupitelstvo shodlo, že je potřeba prostory rekonstruovat, nicméně
opět nedošlo ke shodě, k jakým účelům budou prostory nadále využívány. Předsedající uvedl, že
s částečnou rekonstrukcí je možné začít například výměnou oken nebo elektroinstalace, protože
s takovými opravami je nutné počítat v každém případě. P. Hála uvedl, že bude potřeba také
zkontrolovat stav krovu, než se vůbec začne s rekonstrukcí interiéru.
Do příštího zasedání má předsedající za úkol navrhnout, v jakém rozsahu a jaké práce by bylo v první
fázi možné zrealizovat.
9. Projednání návrhů nakládáním s pozemkem požadovaného pro srážecí stanici fosforu
Městem Tábor
Předsedající seznámil zastupitelstvo se záměrem města Tábora vybudovat pod hrází Košínské nádrže
srážecí stanici fosforu. Pro realizaci tohoto projektu město Tábor potřebuje parcelu č.384/3 k.ú.
Radimovice u Tábora, jejímž vlastníkem je obec Radimovice u Tábora. K tomuto záměru se město
Tábor vrátilo po neúspěšném pokusu o realizaci v loňském roce. Obec Radimovice u Tábora byla
znovu městem Tábor oslovena k projednání poskytnutí předmětného pozemku.
Předsedající uvedl, že jsou tři možnosti, jak se dohodnout. Buď prodej (navržená cena městem Tábor
300 Kč/m2) nebo směna za jiný pozemek, který by obci s velkou pravděpodobností nebyl k užitku
nebo třetí možnost, kterou je dohoda se třetí stranou o poskytnutí pozemku v rámci pozemkových
úprav.
Tímto pozemkem by pro obec Radimovice mohl být pozemek č. 366 a č.16/9 a stavební parcelu č.31
v katastrálním území Radimovice u Tábora.
Jedná se o pozemek uprostřed pozemků obce, na kterém je umístěna zastávka autobusů a objekt
nevyužívané zemědělské váhy. Pokud by přešel do majetku obce, bylo by možné přestěhovat sem
informační cyklistickou tabuli, která na svém současném místě překáží ve výhledu řidičům, vybudovat
zde odpočinkové místo pro cyklisty a celý vjezd do obce upravit. V budoucnu by se sem mohla
přestěhovat i nová trafostanice na místo současné zastaralé, která stojí na soukromém pozemku.
Vlastníkem těchto pozemků je v současné době společnost ZAS Dražice, která by za ně od města
Tábor získala přiměřený zemědělský pozemek. S tímto řešením by jak ZAS Dražice, tak město Tábor
souhlasili.
V rámci následné diskuse Ing. Frejlach uvedl, že v tomto řešení nevidí výhodu. Pozemek č.384/3 leží
na výhodném místě u hlavní silnice a výše uvedenou směnou by se obec musela starat navíc o
zchátralou váhu a do budoucna by se zde kvůli elektrickému vedení nedalo nic postavit.
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Ing. Hnilička považuje pozemek č.384/3 za strategicky umístěný a podle něj by výkupní cena mohla
být daleko vyšší, protože při projednávání nákupu pozemku zastupitelstvem města Tábor v loňském
roce tento nákup za přibližně půl milionu korun neprošel pouze o dva hlasy.
Pozemek, který je v tuto chvíli plný náletu a je ve svahu by se dal vytěžit, dřevo zpeněžit, terénními
úpravami srovnat a jistě by byl k užitku.
Ing. Hnilička návrh považuje za ekonomicky neefektivní a podle něj poškozuje zájmy obce.
Dle předsedajícího obec víc peněz než avizovaných 300Kč/m2 dle dostupných informací nezíská a
navrhované řešení by přineslo pozitiva pro všechny a to především z hlediska zkvalitnění životního
prostředí pro občany obce a její návštěvníky. Peníze by neměly být při rozhodování obecního
zastupitelstva jediným kritériem.
Podle pana Svobody by bylo výhodné vyčkat, jak se dál rozhodne zastupitelstvo města Tábor.
Závěrem diskuse je potřeba zjistit další informace od města Tábor.
10. Rozpočtová změna č.1 (dotace na územní plán + dotace SZIF)
Předsedající informoval zastupitelstvo o nutnosti provedení rozpočtového opatření č.1, které v rámci
svých kompetencí starosty schválil.
11. Rozpočtová změna č.2 (nákup multifunkčního zařízení RICOH)
Předsedající informoval zastupitelstvo o nutnosti provedení rozpočtového opatření č.2 v souvislosti
s nákupem multifunkčního zařízení RICOH pro potřeby obecního úřadu. V rámci této rozpočtové
změny by se upravili i položky těžba v lese, příjem za prodej dřeva z těžby, proúčtování DPPO za rok
2018.
Návrh usnesení 8/2019
Zastupitelstvo obce Radimovice u Tábora schvaluje rozpočtovou změnu č.2/2019.
Výsledek hlasování: Pro:7 . Proti:0 . Zdrželi se:0 .
Usnesení č. 8/2019 bylo schváleno.
12. Podání průběžné informace o hospodaření s obecním lesem
Předsedající informoval zastupitele o provedení těžby dřeva v obecním lese harvestorem a o jeho
prodeji. Prodej proběhl i přes kůrovcovou kalamitu se ziskem.
Problém je s prodejem zbytku dřeva po těžbě z minulého roku, které za současného stavu na trhu
nikdo nechce. Část vhodných kmenů p. Matyš nařezal na kůly, které se použijí v příštím roce na
stavbu oplocenky, část palivového dříví se spálí při pálení čarodějnic.
Vytěžený pozemek je potřeba ještě uklidit od drobných větví, na což bude svolána obecní brigáda.
V příštím roce by se mohl pozemek osázet.

13. Přednesení úprav návrhu zpracovaného územního plánu obce po projednání s občany ze
dne 3.2.2019
Na základě připomínek vlastníků pozemků ze dne 3.2.2019 byly provedeny změny v návrhu územního
plánu. Předsedající seznámil zastupitele s podobou tohoto nového návrhu, tato verze bude zaslána
zastupitelům elektronickou formou. Ing. Frejlach byl vyzván jako osoba pověřená pro jednání
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s odborem rozvoje města Tábora, k vyvolání veřejného projednávání návrhu územního plánu obce
s úřady.
Písemná žádost pí. Hniličkové na další změnu bude projednána s úřady a zhotovitelem územního
plánu a poté na ni obecní úřad písemné odpoví.
14. Projednání vybudování skladu obce a zřízení uložiště nebezpečných odpadů
Předsedající informoval zastupitelstvo o zamýšleném provedení terénních úprav v místě zbudované
elektrické přípojky k plánované stavbě ing. Fáka. Tyto úpravy budou provedeny pomocí ing. Fáka a
pana Kadlece. Jedná se o zasypání nerovností a o položení použitých stavebních panelů, které budou
sloužit zároveň jako základna a přístupová cesta pro dvě stavební buňky, ve kterých bude zbudován
sklad obce a úložiště nebezpečných odpadů.
Tyto buňky a 4 ks podkladních silničních panelů jsou vlastnictvím p. Matyše, který je nabídl obci
k pronájmu za 1 Kč a údržbu.
Proběhlo předběžné jednání na stavebním úřadě města Tábor, kde byla zjištěna nutnost vyřízení
potřebných povolení (územní souhlas).
Předsedající byl pověřen zastupitelstvem k zahájení jednání s úřady.
15. Ostatní
a. Informace o akci Ukliďme Česko
Předsedající informoval o plánované akci , které se mohou zúčastnit dobrovolníci.
b. Informace o společném územním souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeným stavebním
záměrem na č.p.7.
Předsedající informoval, že na obecní úřad byl doručen výše uvedený souhlas s dokumentací
stavebního záměru č.p.7. Předsedající upozornil na některé nesrovnalosti v dokumentaci. Bude
zaslán dopis na stavební úřad k objasnění nebo doplnění.
V rámci diskuse se o slovo nikdo další nepřihlásil, proto předsedající poděkoval za účast a ukončil
zasedání zastupitelstva v 20:02.
Přílohy zápisu:
1) Příloha č. 1: Prezenční listina
2) Příloha č. 2: Zápis č. 1/2019 z jednání finančního výboru zastupitelstva obce Radimovice u Tábora
ze dne 17.3.2019
3) Příloha č.3 návrh rozpočtové změny č.2
Zápis byl vyhotoven 30. března 2019
Zapisovatel: Bc. Hana Štěpánková
Ověřovatelé

Starosta:

Jan Svoboda

……………………………….. dne ..............................

Vladimír Bílý

………………………………… dne ..............................

Pavel Matyš

………………………………… dne ..............................
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Příloha č.1
Prezenční listina zasedání zastupitelstva
Radimovice u Tábora ze dne 24.3.2019

p. Vladimír Bílý

…………………………………………………………..

Ing. František Frejlach

…………………………………………………………..

p. Jaroslav Hála

………………………………………………………….

Ing. Lubomír Hnilička

……………………………………………………………

p. Pavel Matyš

……………………………………………………………

p. Jan Svoboda

………………………………………………………….

Bc. Hana Štěpánková

…………………………………………………………..

ZÁPIS č. 1 / 2019
z jednání finančního výboru zastupitelstva obce
Radimovice u Tábora ze dne 17. 3. 2019

Přítomni: Jan Svoboda, Arnošt Tabášek, Lukáš Kratochvíl
Hosté: František Frejlach
Program:
1. Projednání možností využití části budovy č.p. 18.
2. Porovnání nákladů jednotlivých variant uvažované rekonstrukce části budovy č.p. 18.
3. SWOT analýza jednotlivých variant.
Zápis z jednání:
1. Finanční výbor projednal potřebu rekonstrukce části budovy č.p. 18, jednomyslně se
shodl na nutnosti rekonstrukce této části objektu pro jeho další využívání.
2. Finanční výbor porovnával potřebný rozsah rekonstrukce pro dvě varianty využití, a to
variantu obecního bytu vhodného k dlouhodobému pronájmu, a variantu využití pro
Obec Radimovice u Tábora a další občanské využití. Jednomyslně se shodl na tom, že
obě dvě uvažované varianty s sebou nesou řádově shodné náklady rekonstrukce.
3. SWOT analýza
A. Varianta obecní byt
• Silné stránky: současná dispozice prostor, venkovní příslušenství
patřící k nemovitosti, atraktivní lokalita, aktuální situace na trhu s
nemovitostmi
• Slabé stránky: vedení agendy související s pronájmem nemovitostí,
zajištění správy nemovitosti (opravy, voda)
• Příležitosti: stabilní příjem do obecního rozpočtu, noví obyvatelé
obce, udržovaná část nemovitého majetku
• Hrozby: možné omezení kultury v obci, změny na trhu
s nemovitostmi
B. Varianta Obec a další občanské využití
• Silné stránky: celková dispozice objektu (možnost úpravy kulturní
místnosti, knihovny, úřadovny, sociálního zázemí), venkovní prostory
pro setkání občanu a kulturní akce
• Slabé stránky: účel využití není nezbytný, nutná investice bez
finanční návratnosti, fixní náklady (hlavně zimní měsíce)
• Příležitosti: komfort a zázemí pro veškeré obecní aktivity včetně
možnosti využití občany obce
• Hrozby: nízká frekvence využití prostor

C. Propočet návratnosti
Kupní cena nemovitosti: Varianta investice 900 000,- Kč (dotace 60%)
Kupní cena nemovitosti:

360 000,00

CZK

Cena, za kterou jste nemovitost obstarali.

8 000,00

CZK

Cena, za kterou nemovitost pronajímáte.

5,00

%

Jakou část z kupní ceny dáte ročně na opravy a
údržbu nemovitosti

Příjmy:
Měsíční nájemné:
Výdaje:
Procento na údržbu:
Údržba a opravy:

18 000,00 CZK

Pojištění nemovitosti:

Roční výdaje na opravy a údržbu nemovitosti

4 000,00

CZK

Roční pojistné nemovitosti

0,00

CZK

Roční daň z nemovitosti

Správa nemovitosti:

3 000,00

CZK

Roční výdaje na správu nemovitosti

Způsob odpisování:

rovnoměrně 10 let
let

Daň z nemovitosti:

Návratnost investice:

Návratnost investice: 6

let

Návratnost investice porovnáme s plánovanou
návratností. Pokud je nižší, investice se vyplatí.
Pokud je vyšší, výhodnější bude uložit peníze do
peněžního ústavu.

Kupní cena nemovitosti: Varianta investice 900 000 ,- Kč (bez dotace)
Kupní cena nemovitosti:

360 000,00
900

CZK

Cena, za kterou jste nemovitost obstarali.

8 000,00

CZK

Cena, za kterou nemovitost pronajímáte.

5,00

%

Jakou část z kupní ceny dáte ročně na opravy a
údržbu nemovitosti

Příjmy:
Měsíční nájemné:
Výdaje:
Procento na údržbu:
Údržba a opravy:
Pojištění nemovitosti:

45 000,00 CZK

Roční výdaje na opravy a údržbu nemovitosti

4 000,00

CZK

Roční pojistné nemovitosti

0,00

CZK

Roční daň z nemovitosti

Správa nemovitosti:

3 000,00

CZK

Roční výdaje na správu nemovitosti

Způsob odpisování:

rovnoměrně 10 let
let

Daň z nemovitosti:

Návratnost investice:
Návratnost investice:

16

let

Návratnost investice porovnáme s plánovanou
návratností. Pokud je nižší, investice se vyplatí.
Pokud je vyšší, výhodnější bude uložit peníze do
peněžního ústavu.

Návrh usnesení:
Finanční výbor obce projednal výše uvedené body, Zápis z jednání finančního výboru
je vyhotoven jako podklad pro jednání Zastupitelstva obce Radimovice u Tábora. Z tohoto
důvodu není přijímáno žádné usnesení.

V Radimovicích u Tábora dne 19. 3. 2019:

Zapsal: Jan Svoboda

………………………

-------------------------------------Jan Svoboda
předseda finančního výboru

-----------------------------Arnošt Tabášek
člen finančního výboru

---------------------------------Lukáš Kratochvíl
člen finančního výboru

Obec Radimovice u Tábora, IČO 00667102

KEO4 1.5.11 UR006

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2019
Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy
Par

Pol

org1

org2

N+Z+Uz

ZJ

1)
1122
Celkem za Par:
2) 1032 2111
Celkem za Par: 1032
Příjmy celkem

Původní hodnota

Změna

0,00
0,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00

76 380,00
76 380,00
83 605,23
83 605,23
159 985,23

Po změně Název
76 380,00 Daň z příjmů právnických osob za obce
76 380,00
123 605,23 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
123 605,23 Podpora ostatních produkčních
199 985,23

Výdaje
Původní hodnota

Změna

3) 1032 5021
1032 5169
Celkem za Par: 1032

Par

Pol

org1

org2

25 000,00
65 000,00
90 000,00

-11 811,00
11 811,00
0,00

4) 6171 5137
Celkem za Par: 6171
5) 6399 5365

5 000,00
5 000,00
0,00

7 100,00
7 100,00
76 380,00

12 100,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
12 100,00 Činnost místní správy
76 380,00 Platby daní a poplatků krajům,obcím a

0,00
7 484,00
7 484,00
102 484,00

76 380,00
0,70
0,70
83 480,70

76 380,00 Ostatní finanční operace
7 484,70 Vratky transferů poskytnutých veřejných
7 484,70 Finanční vypořádání minulých let
185 964,70

Celkem za Par: 6399
6402 5364
Celkem za Par: 6402
Výdaje celkem

N+Z+Uz

ZJ

98008

Po změně Název
13 189,00 Ostatní osobní výdaje
76 811,00 Nákup ostatních služeb
90 000,00 Podpora ostatních produkčních

Financování
Par

Pol

org1

8115
Celkem za Par:
Financování celkem

org2

N+Z+Uz

ZJ

Původní hodnota

Změna

296 849,21
296 849,21
296 849,21

-76 504,53
-76 504,53
-76 504,53

Po změně Název
220 344,68 Změny stavu krátkodobých prostředků
220 344,68
220 344,68
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Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů
Příjmy
Par

Pol

Změna

Po změně Název

0000 XXXX XXXXX XXXXX

Původní
1 039 684,79

76 380,00

1032 XXXX XXXXX XXXXX

40 000,00

83 605,23

1 079 684,79

159 985,23

Původní
197 400,00

Změna
7 100,00

6399 XXXX XXXXX XXXXX

0,00

76 380,00

6402 XXXX XXXXX XXXXX

22 648,00

0,70

220 048,00

83 480,70

Původní
296 849,21

Změna
-76 504,53

220 344,68 FINANCOVÁNÍ

296 849,21

-76 504,53

220 344,68

org1

org2

Příjmy celkem

1 116 064,79 Bez paragrafu
123 605,23 Podpora ostatních produkčních činností
1 239 670,02

Výdaje
Par

Pol

org1

org2

6171 XXXX XXXXX XXXXX

Výdaje celkem

Po změně Název
204 500,00 Činnost místní správy
76 380,00 Ostatní finanční operace
22 648,70 Finanční vypořádání minulých let
303 528,70

Financování
Par

Pol

org1

org2

0000 8XXX XXXXX XXXXX
Financování celkem

Po změně Název

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

ad 1) DPPO za rok 2018
ad 2) prodej dřevní hmoty
ad 3) přesun na položku 5169
ad 4) tiskárna
ad 5) DPPO za rok 2018
V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli).
Schváleno usnesením:
Zpracoval: Pikhartová Helena

Na zasedání dne:
dne: 22.03.2019
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