OBEC BUDKOV
ZÁPIS č. 4/2017
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDKOV KONANÉHO V
KANCELÁŘI OÚ BUDKOV 3. 5. 2017 OD 18: 00 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce Ing. Petr Hejhal
Přítomni členové ZO: dle prezenční listiny 6 všichni
Starosta obce Ing. Petr Hejhal zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání
a konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Navržený program
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Vypsání veřejné zakázky na opravu střechy KD
Projednání závěrečného účtu za rok 2016
Informace o činnosti, různé
Usnesení, závěr

1. Starosta pověřil zápisem pana Jindřicha Fridricha a ověřením zápisu

Bohumila Helvicha a Vlastimila Osvalda
2. ZO projednalo navržený program, nebyly navrženy změny

Pro 6 hlasů

Proti 0 hlasů

Zdrželi se 0 hlasů

3. Starosta seznámil s rozsahem zadání pro vypsání nabídkového řízení na

opravu střechy kulturního domu - název akce „Rekonstrukce střechy KD
Budkov“
Zastupitelstvo projednalo záměr na vypsání nabídkového řízení na akci
„Rekonstrukce střechy KD Budkov“. Na akci budou osloveny 4 firmy:
Luboš Řezník - Vlachovo Březí, Petr Vyšata – Horní Nakvasovice, Petr
Škabroud – Chlumany, Famax spol.s.r.o. Běleč
Návrh usnesení: 3A/ Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání nabídkového
řízení na akci „Rekonstrukce střechy KD Budkov“
Pro 6 hlasů

Proti 0 hlasů

Zdrželi se 0 hlasů

Ukládá: 3B/ Starostovi Zpracovat podklady pro nabídkové řízení
„Rekonstrukce střechy KD Budkov“ do pátku 23.6.2017 a předat ve formě
tištěného zadání a rozšířené dokumentace na CD.
3C/ Oslovit vybrané firmy Luboš Řezník - Vlachovo Březí, Petr Vyšata – Horní
Nakvasovice, Petr Škabroud – Chlumany, Famax spol.s.r.o. Běleč
4. Projednání závěrečného účtu za rok 2016

Závěrečný účet byl zveřejněn od 31.5.2017 do 21.6.2017 na ÚD obecního
úřadu a na EÚD od 1.6.2017 do 21.6.2017
Ke zveřejněnému dokumentu nebyly vzneseny námitky z řad veřejnosti.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Závěrečným účtem za rok 2016.
Seznámení v rozsahu: Návrh na schválení výsledku hospodaření, Návrh na
schválení závěrečného účtu, hodnotící zpráva,finanční vypořádání dotací a
transferů. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření, Inventarizační zpráva,
Závěrečný účet za rok 2016, Inventarizační rozdíly, Fin2-12M výkaz o plnění
rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a přílohy.
Byl projednán způsob nápravy chyb vyplývající z přezkumu hospodaření a
způsob jejich nápravy.
•

U inventurního soupisu účtu 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
k 31.12.2016 nebyl doložen skutečný stav
Nápravné opatření nelze provést do roku 2016. Náprava bude provedena v
inventarizaci majetku a závazků za rok 2017. Termín do 31.1.2018

•

Na účtu 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých
věcí je chybně zaúčtováno nové veřejné osvětlení v částce 317.878,28 Kč,
správně mělo být zaúčtováno na účet 021 Stavby.
Nápravné opatření Bude správně zaúčtováno na účet 021 Stavby. Termín do
30.9.2017
Návrh usnesení 4A/ Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet Obce
Budkov za rok 2016 s doložkou „Bez výhrad“
Pro 6 hlasů

Proti 0 hlasů

Zdrželi se 0 hlasů

Návrh usnesení 4B/ zastupitelstvo obce schvaluje způsob nápravy chyb
vyplývající z přezkumu hospodaření.
Pro 6 hlasů

Proti 0 hlasů

5. Informace o činnosti – různé

Zdrželi se 0 hlasů

•

Kontrola veřejného rozhlasu v pátek 23.6.2017 bude provedena výměna
baterií - vzato na vědomí

6. Usnesení závěr – po schválení usnesení bylo zasedání ZO ukončeno v 19:00

V Budkově dne 21.6 2017
Zapsal: Jindřich Fridrich

Ověřovatelé zápisu: Vlastimil Osvald

starosta: Ing. Petr Hejhal

Bohumil Helvich

USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BUDKOV K ZÁPISU č .4/2017
Přítomno 6 ze 6 členů ZO
Určuje ověřovatele zápisu
1./ Bohumila Helvicha a Vlastimila Osvalda
Schvaluje:
2./ Program zasedání po doplnění o bod 8 a přesunutí bodu 5 na příští zasedání OZ
Pro 6 hlasů

Proti 0 hlasů

Zdrželi se 0 hlasů - schváleno

3A./ Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání nabídkového řízení na akci
„Rekonstrukce střechy KD Budkov“
Pro 6 hlasů

Proti 0 hlasů

Zdrželi se 0 hlasů - schváleno

Ukládá:
3B./ Starostovi Zpracovat podklady pro nabídkové řízení „Rekonstrukce střechy KD
Budkov“ do pátku 23.6.2017 a předat ve formě tištěného zadání a rozšířené
dokumentace na CD.
3C./ Starostovi oslovit jmenované firmy s požadavkem na nabídku ceny. Luboš
Řezník - Vlachovo Březí, Petr Vyšata – Horní Nakvasovice, Petr Škabroud –
Chlumany, Famax spol.s.r.o. Běleč
4A/ Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet Obce Budkov za rok 2016 s
doložkou „Bez výhrad“
Pro 6 hlasů

Proti 0 hlasů

Zdrželi se 0 hlasů

4B/ zastupitelstvo obce schvaluje způsob nápravy chyb vyplývající z přezkumu
hospodaření.
•

U inventurního soupisu účtu 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku k 31.12.2016
nebyl doložen skutečný stav
Nápravné opatření nelze provést do roku 2016. Náprava bude provedena v inventarizaci
majetku a závazků za rok 2017. Termín do 31.1.2018

•

Na účtu 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí je chybně
zaúčtováno nové veřejné osvětlení v částce 317.878,28 Kč, správně mělo být zaúčtováno na
účet 021 Stavby.

Nápravné opatření Bude správně zaúčtováno na účet 021 Stavby. Termín do 30.9.2017

Pro 6 hlasů

Proti 0 hlasů

Zdrželi se 0 hlasů

Bere na vědomí
5./ Informaci o objednané kontrole veřejného rozhlasu v pátek 23.6.2017 bude
provedena výměna baterií - vzato na vědomí
6./ Závěr: Jednání ukončeno v 19:00
V Budkově dne 21.6.2017

starosta: Ing. Petr Hejhal

místostarosta: Jindřich Fridrich

