Obec Mokré, Mokré 12, 517 71 České Meziříčí
okr. Rychnov nad Kněžnou

Rozpočtové opatření č. 8/2018
Rozpočtové opatření se týká rozpočtových změn rozpisu rozpočtu. Rozpočtové opatření je
v souladu se směrnicí č. 6, o tvorbě rozpočtu, v závazných ukazatelích – v paragrafech.
Změna:

Rozpočtové opatření č. 8/2018
Starostka obce seznámila zastupitelstvo na veřejném zasedání dne 19. 9. 2018 s Rozpočtovým
opatřením č. 8/2018, které se týká vyplacení odměny při skončení funkčního období
a odchodného.
Neuvolněný starosta obce – odměna při skončení funkčního období
Výpočet:
1x měsíční odměna + násobek měsíční odměny a počtu celých ukončených po sobě jdoucích let
výkonu funkce (nejdéle však pěti ukončených let výkonu funkce)
Maximálně: 6násobek měsíční odměny = 1 měsíční odměna + 5násobek měsíční odměny
(maximum u funkcí vykonávaných již před volbami v roce 2014)
Blanka Kučerová – měsíční odměna 10 950 Kč + 5x 10 950 Kč = 65 700 Kč
Návrh vyplacení odměny v měsíčních splátkách od prvního měsíce, kdy již nebude vykonávat
funkci starostky. Poměrnou část je nutné započítat do Rozpočtového opatření č. 8/2018 a zbytek
do rozpočtu roku 2019 na §6112.
Neuvolněný místostarosta – odchodné
Odchodné je vyplaceno v souvislosti se zánikem mandátu a poskytuje se zastupiteli pouze 1x
za funkční období.
Výpočet:
1x měsíční odměna + 3x měsíční odměna, pokud byl dotyčný ve funkci více než celé tři roky.
Věra Faltusová – měsíční odměna 5 000 Kč + 3x 5 000 Kč = 20 000 Kč
Vyplacení odměny jednorázové při nejbližším výplatním termínu.

Zaúčtování Rozpočtového opatření č. 8/2018: říjen – prosinec, dle vzniku nároku
Schváleno usnesením č. 70/2018.
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Dagmar Honsnejmanová
hlavní účetní a správce rozpočtu

Blanka Kučerová
starostka obce
Mokré 19. 9. 2018

Poznámka
Pravomoc schválena zastupitelstvem 11. 12. 2015.
Návrh usnesení ze zasedání dne 11. 12. 2015:
Zastupitelstvo obce Mokré schvaluje, aby starostka/místostarostka měly pravomoc samostatně provádět rozpočtová
opatření až do výše 50 000,00 Kč. Zastupitelstvo obdrží rozpočtové opatření na nejbližším zasedání na vědomí.
Schváleno. Usnesení č. 84/2015 bylo přijato
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