ZÁPIS A USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDKOV
č. 5 /2019
Doba konání : čtvrtek 13.června 2019 od 18.00 hodin
Zasedání řídil: starosta obce Ing. Petr Hejhal
Přítomni členové ZO: dle prezenční listiny 5 ze 7 viz. příloha1
Místo konání : obec Budkov – kancelář starosty obecního úřadu
Navržený program:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Úprava Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví
4. Veřejná vyhláška o místním poplatku
5. Závěrečný účet obce Budkov 2018
6. Ostatní, Diskuse, stav finančních prostředků
7. Usnesení, závěr
1. Starosta obce Ing. Petr Hejhal zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na
jednání a konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Určuje zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zapisovatel – Marie Mixová
Ověřovatelé – Ludmila Bláhovcová, Jindřich fridrich
2. ZO schvaluje program zasedání beze změny
Pro
5
Proti 0
Zdrželi se

0 - schváleno

3. ZO projednalo návrh změny ve vnitřní směrnici pro vedení účetnictví. Návrh
usnesení 5/3: Zastupitelstvo obce schvaluje vnitřní směrnici pro vedení
účetnictví v rozsahu přílohy č. 2 zápisu
Pro
5
Proti 0
Zdrželi se
0 - schváleno
4. Veřejná vyhláška o místním poplatku. Provedena diskuze k bodu. Vyhláška by
měla zachovat poplatek ze psa a poplatek za využití veřejného prostranství.
Byla nalezena shoda v minimalizaci poplatku za běžný počet psů. Obec by
měla regulovat příliš vysoký počet psů, aby na jejím území nevznikala zařízení
která budou negativně ovlivňovat komfort občanů, z hlediska obtěžování
zápachem a hlukem nad míru obvyklou. Obec by měla zachovat místní
poplatek za využití veřejného prostranství, včetně sankcí. – nehlasovalo se
5. A/ Starosta seznámil ZO s výsledkem hospodaření Obce Budkov za rok 2018
ve výši příjmy 3.098.817, 01 Kč, výdaje 2.374.008,44 Kč. Zastupitelstvo k
tomuto výsledku nepřijalo ani samo nevzneslo žádné podněty.
Návrh usnesení 5/5A: ZO schvaluje „ Výsledky hospodaření Obce Budkov“ za
rok 2018
Pro 5 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasů
- schváleno
B/ Projednání závěrečného účtu za rok 2018
Závěrečný účet byl zveřejněn od 29.5.2019 do 13.6.2019 na ÚD obecního
úřadu a na EÚD od 29.5.2019 do 13.6.2019
Ke zveřejněnému dokumentu nebyly vzneseny námitky z řad veřejnosti.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Závěrečným účtem za rok 2018.
Seznámení v rozsahu: Návrh na schválení závěrečného účtu, Hodnotící zpráva

a finanční vypořádání dotací a transferů, Zpráva o výsledku přezkumu
hospodaření za rok 2018, Hodnotící zpráva za rok 2018, Protokol Inventarizační zpráva za rok 2018, Závěrečný účet za rok 2018, Fin2-12M
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a přílohy.
Byl projednán způsob nápravy chyb vyplývající z přezkumu hospodaření a
způsob jejich nápravy.
•
nedodržení druhového třídění rozpočtové skladby – poplatky za
komunální odpad účtovat na položku 1340
Termín do 31.12.2019 Zodpovídá účetní a Starosta
Návrh usnesení 5/5B Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet Obce
Budkov za rok 2017 s doložkou „Bez výhrad“
Pro 5 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasů
- schváleno
Návrh usnesení 5/5C/ zastupitelstvo obce schvaluje způsob nápravy chyb
vyplývající z přezkumu hospodaření.
Pro 5 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasů
- schváleno
Starosta informoval zastupitele o nalezení závady na vodovodním řadu
v blízkosti sdružovací stanice vodovodu. Zakoupeno plovoucí čerpadlo pro
SDH.
6.
•
•
•
•
•
•

Informace
faktury za odpad, uniformy SDH, oprava vodovod porucha
přijato Rozpočtové opatření 4/2019 schváleno v limitu starostou
byly uzavřeny místní poplatky za rok 2019 za odpad a psy
informace o výsledcích voleb do EP
změna ceny stravování CHD
informace o stavu na b.ú Obce
vzato na vědomí

7. Zastupitelstvo obce schvaluje usnesení pod body 2,3,5a,5b,5c

Zasedání ukončeno v 19.00 hod.
V Budkově dne 13.6. 2019

Ověřovatelé zápisu: Ludmila Bláhovcová

starosta: Ing. Petr Hejhal

Jindřich Fridrich

místostarosta: Marie Mixová

