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POKYN STAROSTY OBCE č. 2 / 2006

Tento pokyn se týká nákupu materiálu a služeb
1.
Obecní úřad bude ode dnešní ho dne vycházet z té skutečnosti, že nákup materiálu různé povahy
i ceny, který obec či obecní úřad bude nakupovat pro svou potřebu- schvaluje pouze starosta
obce. V případě zastupování, může povolit nákup služeb a materiálu i zastupující osoba. Tou
může být místostarostka a předseda finančního výboru.
Bez dodržení tohoto pravidla se nakupující vystavuje neproplacení dané částky, kterou bude
zpětně vyžadovat k proplacení.

2.
O částkách na vyšší úrovni, sloužící k velkým investičním akcím a u takových částek, kde z
jejich povahy vyplývá schválení zastupitelstvem, je nutné k povolení starosty obce přiložit i
souhlas obecního zastupitelstva-formou usnesení zastupitelstva a řídit se zcela přesně dle
formulace usnesení.

3.
Toto opatření bylo vydáno za účelem brzké stabilizace obecních financí. Řadí se ke krokům,
které povedou k úsporám v jednotlivých položkách rozpočtu obce. Tento pokyn bude uplatňován
po celé volební období 2006-2010. Kontrolu provádění a úplnost dokladů, včetně podpisu
starosty, provede výbor finanční – a to minimálně 1x za měsíc. Při shledání závad je povinen
předseda-předsedkyně výboru okamžitě zahájit kroky ke zjednání nápravy.
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Vyřizuje:
Podmanický V.

Datum:
26.05.2004

Věc:Výzva .
Vážená paní,
Vzhledem k tomu,že došlo na území naší obce ke vzniku skládky s odpadním stavebním i

jiným materiálem,který pochází prokazatelně z úklidových prací na staveništi u Vámi vlastněné
nemovitosti,jsem nucen Vás vyzvat k prokázání likvidace tohoto materiálu.Popř. pokud jste
uzavřela smlouvu s fyzickou či právní osobou ,tak prosím zašlete kopii smlouvy na provedené
práce či likvidaci jako takovou.Po doložení těchto materiálů,bude zahájeno řízení na Měú
Frýdlant o likvidaci černé skládky s nepovolením uložení.Pracovnice odboru životního prostředí
jsou již se situací seznámeny a fotografická dokumentace je přílohou řízení.
Ve vlastním zájmu prosím o včasné doručení Vašeho stanoviska a potřebných dokladů.Pokud jste
tuto práci zadala,bude jednáno s jinou stranou a Vy nejste
za tuto nezákonnou likvidaci zodpovědna.

S pozdravem!
Viktor Podmanický
místostarosta obce

Podmanický Viktor v.r.
místostarosta obce

