OBECNÍ ÚŘAD BUDKOV
Z Á P I S č . 5/2 0 1 6
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDKOV KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ
BUDKOV 8.6. 2016 OD 18: 00 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Řezník
Přítomni členové ZO: dle prezenční listiny
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 18.5.2016.
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 18.5.2016.
Starosta obce pan F. Řezník zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a
konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program
1./ Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2./ Schválení programu
3./ Účetní závěrka obce Budkov za r. 2015
4./ Závěrečný účet obce Budkov za r. 2015
5./ Vnitřní směrnice pro zadávání Veřejných zakázek malého rozsahu obce
Budkov ( úprava)
6./ Nabídkové řízení na akci „ Rozšíření veřejného osvětlení ( doplnění)
7./ Rozpočtové opatření č. 6 .
8./ Zpráva o provedené kontrole hospodaření obce.
9./Různé
10./Informace starosty o činnosti.
11./ Usnesení, závěr

1) ZO určilo ověřovatele zápisu Miladu Kalčíkovou a Jindřicha Fridricha.
schváleno 6 hlasy)

(

2) ZO před schválením programu, doplnilo program na návrh starosty o bod „ složení
slibu nového zastupitele p. Vlastimila Osvalda po rezignaci na mandát zastupitela OZ
p. Jana Ženíška“ následně byl program schválen. (schváleno 6 hlasy)

3) Pan Vlastimil Osvald v souladu se zákonem o volbách č. 491/ 2001 Sb., složením slibu
se stal řádným zastupitelem ZO.
4) ZO projednalo a následně schválilo účetní závěrku obce za r. 2015. Byly předloženy
výkazy k 31.12.2015 . Fin 2– 12 M, Rozvaha,Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Inventarizační
zpráva, Zpráva o přezkumu obce za r. 2015.( schváleno 7 hlasy)
5) ZO projednalo a následně schválilo závěrečný účet obce za r. 2015. ZO schvaluje
závěrečný účet za r. 2015 bez výhrad a přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků
uvedených v zápise o přezkoumání hospodaření obce za r. 2015. ( schváleno 7 hlasy).
6) ZO projednalo a následně Vnitřní směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu obce
Budkov ./úprava čl. II odst. 1 – nové znění Dodavatele vybírá starosta obce ( u zakázek
nad 25 000Kč bez DPH je potřeba písemná objednávka nebo smlouva o dílo),
účinnost od 10. června 2016.
( schváleno 7 hlasy)
7) ZO projednalo a následně schválilo záměr na vypsání nabídkového řízení na akci„rozšíření veřejného osvětlení“. Na tuto akci bude osloveno 5 firem – ( Elektro Vácha,
Richard Fiala , EICHLER stavební firma, LEDCONS a stavební a zemní práce Radan
Kříž), jedná se o revokaci usnesení č. 6 z jednání ZO ze dne 18. května 2016.
(schváleno 7 hlasy )
8) ZO projednalo a následně schválilo rozpočtové opatření č. 6.
(schváleno 7 hlasy)
9) Starosta podal informaci o provedené kontrole z Krajského úřadu, která se konala 20.
května s tímto závěrem – při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 podle §2 a
§3 zákona č. 420/2004 Sb, byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených v §10 odst. 3 písmene c) zákona č. 420/2004 Sb., závěr z
přezkoumání tvoří přílohu zápisu.
10)Informace starosty o činnosti OÚ - dokončení opravy chodníku před KD, hasičská
slavnost k výročí Sboru, údržba zeleně v obci, nabídka Úřadu práce na veřejně
prospěšném práce, rozpočtové opatření č. 5.
11) PO schválení usnesení bylo jednání ukončeno ve 20 hodin.
V Budkově dne 8.6. 2016 v 20.00 hod.
Zapsal: František Řezník
Ověřovatelé zápisu: Milada Kalčíková

Jindřich Fridrich

starosta: Řezník František

USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BUDKOV K ZÁPISU č .5/2016
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 7 z 7 členů ZO
Určuje ověřovatele zápisu
Miladu Kalčíkovou, Jindřicha Fridricha

Složení slibu nového člena ZO p. Vlastimila Osvalda
Schvaluje
1./ Program zasedání ZO, doplnění o složení slibu nového zastupitele. (6 hlasů pro)
2./ Účetní závěrku obce za r. 2015
( 7 hlasů pro)
3./ Závěrečný účet obce za r. 2015 bez výhrad a přijímá opatření k nápravě chyb a
nedostatků uvedených v zápise o přezkoumání hospodaření obce za r. 2015.
- smlouvy nad 500 000 Kč bez DPH, včetně případných dodatků budou zveřejněny na
profilu zadavatele do 15 dnů od uzavření smlouvy
- inventurní soupis účtu 031 bude obsahovat všechny pozemky dle LV.
(7 hlasů pro).
4./ Vnitřní směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu obce, účinnost od 10. 6. 2016
(7 hlasů pro)
5./ Vypsání nabídkového řízení na akci – Rozšíření veřejného osvětlení. Revokace
usnesení ZO ze dne 18. 5. 2016.
( 7 hlasů pro)
6./ Rozpočtové opatření č. 6.
( 7 hlasů pro)

Pověřuje starostu
1) Obeslat 5 firem ohledně nabídky na akci “Rozšíření veřejného osvětlení” (7 hlasů pro)
Bere na vědomí
1./Rozpočtové opatření č. 5/2016
2./Informace starosty
V Budkově dne 8.6. 2016
Ověřovatelé. Jindřich Fridrich
starosta: František Řezník

Milada Kalčíková

