ZÁPIS A USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDKOV
č. 3 /2022
Doba konání: čtvrtek 2.června 2022 od 18:00 hodin
Zasedání řídil: starosta obce Ing. Petr Hejhal
Přítomni členové ZO: dle prezenční listiny 7 ze 7 viz. příloha1
Místo konání: obec Budkov – kancelář starosty
Navržený program:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2021
4. Převod pozemků 665/14,72,73,100 v Budkově
5. Účetní uzávěrka
6. Závěrečný účet
7. Volby do zastupitelstva obce 2022
8. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Budkov na funkční období 2022-2026
9. Dřevo 2022
10. Informace, revize kotlů, sekání veřejných prostranství, stav finančních prostředků
11. Usnesení, závěr
1. Starosta obce zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a
konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Určuje zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zapisovatel Petr Hejhal, Ověřovatelé – Tomáš Kolář, Jindřich Fridrich.
2. Schválení programu. Zastupitelstvu obce byl přednesen návrh programu
k projednání. Byl navržen bod k doplnění poptávka kontejnerů na biologicky
rozložitelný odpad. Bod bude projednán pod číslem 11.
Návrh usnesení 3/2022 bod 2A: ZO schvaluje doplnění programu o jeden bod dle
návrhu
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
0
- schváleno
Návrh usnesení 3/2022 bod 2B: ZO schvaluje programu o jeden bod dle návrhu
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
0
- schváleno
3. Zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2021. Starosta seznámil ZO se zprávou
z přezkumu hospodaření: ZO bylo seznámeno s nedostatky, které byly nalezeny
při přezkumu hospodaření.
-vzato na vědomí
Konkrétní znění přijatých opatření:
- nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření
V souladu s ustanovením § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. uvádíme lhůtu, ve
které příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, podáme písemnou zprávu o plnění
přijatých opatření.
Písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude podána ve lhůtě do 31. 1. 2023.
4. Převod pozemků 665/14,72,73,100 v Budkově
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejnil informaci k převodu
pozemků 665/14,72,73,100 v k.ú Budkov u Husince. Pro Obec Budkov je důležitý
pozemek 665/14, na kterém je veřejné prostranství a komunikace k bytovým
domům. Oslovit úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se zájmem o
převod.
-vzato na vědomí
5. Účetní uzávěrka Projednání účetní uzávěrky obce Budkov za rok 2021. Byl
zveřejněn výsledek hospodaření obce Budkov za rok 2021 v termínu od
18.5.2022 do 2.6.2022 a na EÚD od 18.5.2022 do 2.6.2022. K výsledku

hospodaření nebyly vzneseny dotazy ani námitky. Celkové příjmy 2 618 706,83
Kč, Celkové výdaje 4 208 567,28 Kč, Financování -1 589 860,45 Kč
Návrh usnesení 3/2021/bod5: ZO schvaluje Účetní uzávěrku obce Budkov za rok
2023
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
0 - schváleno
6. Závěrečný účet obce Budkov za rok 2021 Závěrečný účet byl zveřejněn od
18.5.2022 do 2.6.2022 na ÚD obecního úřadu a na EÚD od 18.5.2022 do
2.6.2022.
Ke zveřejněnému dokumentu nebyly vzneseny námitky z řad veřejnosti.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Závěrečným účtem za rok 2021.
Seznámení v rozsahu: Návrh na schválení závěrečného účtu, Hodnotící zpráva a
finanční vypořádání dotací a transferů, Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření
za rok 2021, Hodnotící zpráva za rok 2021, Protokol - Inventarizační zpráva za
rok 2021, Závěrečný účet za rok 2021, Fin2-12M výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a přílohy.
Z přezkumu hospodaření vyplývá jedna chyba k nápravě.
Návrh usnesení 3/2021 bod6: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet Obce
Budkov za rok 2020 s doložkou „Bez výhrad“
Pro 7 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasů
- schváleno
7. Volby do zastupitelstva obce 2022. Na základě vyhlášení voleb prezidentem
republiky volby do zastupitelstva obce Budkov proběhnou 23 a 24. září 2022 pro
volby je možné odevzdat kandidátku v souladu se zákonem 491/2001 Sb. ve
znění pozdějších předpisů.
-vzato na vědomí
8. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Budkov na funkční období 2022-2026
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s potřebou přijmout usnesení v případě
změny počtu členů zastupitelstva obce. V diskusi byla projednána varianta
s nižším, počtem členů zastupitelstva o které se nehlasovalo.
Návrh usnesení 3/2022 bod 8: Zastupitelstvo Obce Budkov stanovuje počet členů
zastupitelstva obce Budkov pro období 2022-2026 v počtu 7 členů.
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
0
- schváleno
9. Dřevo 2022, Je připraveno 16 skládek palivového dřeva na prodej občanům
-vzato na vědomí
10. Informace, revize kotlů, sekání veřejných prostranství, stav finančních prostředků
-vzato na vědomí
11. Bude oslovena městská společnost Husinec o sdělení typu kontejneru pro
odstraňování biologického odpadu
-vzato na vědomí
12. Usnesení, závěr. Byla přijato usnesení pod body 2A,2B, 3, 5,6,8
Zasedání bylo ukončeno v 19:15 hod.
V Budkově dne 2. června 2022

Ověřovatelé zápisu:

starosta: Ing. Petr Hejhal

Jindřich Fridrich

Zapsal: Petr Hejhal

Tomáš Kolář

místostarosta: Marie Mixová

