Obec Myslkovice
Zastupitelstvo obce Myslkovice

Zápis 3/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin
na OÚ
Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno v souladu se zákonem
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a informace o programu zasedání včetně programu byla
zveřejněna na úřední desce. Starosta dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce
konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva obce, tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Přítomni: Vrhel Jiří, Čermák Jiří, Novotný Antonín, Mládková Lenka, Urban Pavel, Votruba Michal
Omluven: Luňák Lubomír
Zapisovatelkou byla určena Lenka Mládková a ověřovateli zápisu Antonín Novotný a Pavel Urban.
Program:
1. Zahájení a program
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO
3. Závěrečný účet za rok 2014 – schválení
4. Účetní uzávěrka
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
6. Opatření k nápravě
7. Změna rozpočtu č. 4/2015
8. Změna výkonu funkce starosty jako uvolněného od 1. 7. 2015 do 30. 4. 2017
9. Změna odměny pro místostarostu
10. Podání žádosti o dotaci na projekty – schválení spoluúčasti
11. Schválení dotace – svážíme bioodpad
12. Zadání podmínek při výběru architektů
13. Opravy cest
14. Změna územního plánu č. 1
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15. Informace – koncert 4. 7. 2015 od 14.00 hodin – Malá muzika Nauše Pepíka
rybník Člunovec
16. Diskuze
17. Závěr

Ad 1) Starosta obce přivítal přítomné a schůzi zahájil v 19.00 hod. a určil zapisovatele. Starosta obce
seznámil přítomné s návrhem programu. Program zasedání byl zastupitelstvem obce Myslkovice
jednohlasně schválen.
(hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0)
Ad 2) Starosta obce provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. Všechny body
usnesení byly splněny.
Ad 3) Paní Jaroslava Syrovátková seznámila zastupitelstvo obce se Závěrečným účtem za rok 2014.
Závěrečný účet obsahuje všechny zákonem dané náležitosti, včetně zprávy z auditu a je dostupný na
webových stránkách. Závěrečný účet byl řádně vyvěšen na úřední desce. Do doby zasedání
zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky.
Ad 4) Zastupitelé obce rovněž projednali účetní uzávěrku za rok 2014. Účetní uzávěrka je složena
z výkazu rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy. Z výkazu zisků a ztrát je zřejmé, že za období roku
2014 bylo dosaženo výnosu: 5.656.392,46 Kč a nákladů: 4.155.321,07 Kč. Výsledek hospodaření činí:
1.501.071,39 Kč. Tento výsledek bude k datu schválení účetní uzávěrky převeden na účetní výsledek
hospodaření minulých účetních období. Náklady a výnosy se týkají hlavní činnosti obce.
Ad 5) Starosta seznámil zastupitelstvo s výsledkem přezkumu hospodaření za rok 2014, provedené
pověřeným kontrolorem Krajského úřadu Jihočeského kraje ve dne 19. 11. 2014 až 7. 5. 2015 s tímto
výsledkem: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10
Odst. 3 pís. c (zákona č. 420/2004 Sb.). Nebyla zajištěna předběžná řídící kontrola plánovaných a
přípravných operací.
Ad 6) Zastupitelstvo k tomuto nedostatku přijímá opatření k nápravě, a to: důsledné dodržování
vnitřní směrnice pro veřejné zakázky malého rozsahu.
Ad 7) Zastupitelé projednali rozpočtovou změnu č. 4/2015. Rozpočtová změna je přílohou zápisu.
Ad 8) Zastupitelé obce projednali návrh změny, aby funkce starosty Jiřího Vrhela byla vykonávána
jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích s platností od 1. 7. 2015 do 30. 4. 2017.
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Ad 9) Zastupitelé projednali snížení odměny pro neuvolněného místostarostu Jiřího Čermáka na
částku 2.500 měsíčně s platností od 1. 7. 2015.
Ad 10) Zastupitelé jednali o finanční spoluúčasti na podání žádosti o dotaci na vypracování projektu
na opravu a prodloužení kanalizace.
Ad 11) Zastupitelé jednali o schválení dotace – svážíme Bioodpad. Předběžná částka dotace se
pohybuje kolem 500.000 Kč
Ad 12) Zastupitelstvo jednalo o výběru architektů na pozemek parc. č. 1/1 – dvůr u zámku. Oslovení
architekti dodají návrh projektu do 30. 6. 2015. Návrhy budou k nahlédnutí pro občany na webových
stránkách a na obecním úřadě.
Ad 13) Starosta informoval o provedení oprav cest od hřiště k židovskému hřbitovu a od pana
Radosty k třešňovce.
Ad 14) Starosta informoval zastupitele o nutnosti změny územního plánu č. 1 z důvodu výstavby
kompostárny.
Ad 15) Informace


Koncert 4. 7. 2015 od 14.00 hod. - Malá muzika Nauše Pepíka



Rybník Člunovec – majitel pan Wratislav nabídl odprodej rybníka obci.

Ad 15) V diskuzi nikdo neměl žádných dotazů.
Ad 16) Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta v 21:00 hodin.
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USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015 od 19:00 hod. na OÚ.
Zastupitelstvo obce Myslkovice
Bere na vědomí:
1/03/2015 Kontrolu usnesení z minulého zasedání.
2/03/2015 Přezkum hospodaření za rok 2014 provedený kontrolorem Krajského úřadu Jihočeského
kraje ve dnech 19. 11. 2014 a 7. 5. 2015 s tímto závěrem: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které
nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 Odst. 3 pís. c (zákona č. 420/2004 Sb.).
3/03/2015 Zastupitelstvo bere na vědomí schválení dotace – svážíme bioodpad.

Schvaluje:
4/03/2015 Celoroční hospodaření a závěrečný účet za rok 2014 přezkoumané pověřeným
kontrolorem Krajského úřadu v Českých Budějovicích dne 7. 5. 2015. Závěrečný účet za rok 2014 se
uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to s výhradou.
(hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0)
5/03/2015 Účetní uzávěrku obce sestavenou k 31. 12. 2014 a dále schvaluje převod výsledku
hospodaření běžného účetního období roku 2014 ve výši: 1.501.071,39 Kč na účet - výsledek
hospodaření minulých účetních období.
(hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0)
6/03/2015 Zastupitelstvo schvaluje nápravné opatření, a to: Důsledné dodržování vnitřní směrnice
pro veřejné zakázky malého rozsahu.
(hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0)
7/03/2015 Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2015
(hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0)
8/03/2015 Zastupitelstvo schvaluje změnu výkonu funkce starosty Jiřího Vrhela jako uvolněného od
1. 7. 2015 do 30. 4. 2017.
(hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1)
9/03/2015 Zastupitelstvo schvaluje snížení měsíční odměny pro místostarostu Jiřího Čermáka ve výši:
2.500 Kč s platností od 1. 7. 2015.
(hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1)
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10/03/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční spoluúčast a podání žádosti o dotaci na projekt na
opravu a prodloužení kanalizace.
(hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0)
11/03/2015 Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny územního plánu č. 1
(hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0)

Přílohy tohoto zápisu:
Příloha č. 1: Prezenční listina
Příloha č. 2: Rozpočtová změna č. 4/2015
Příloha č. 3: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
Příloha č. 4: Závěrečný účet za rok 2014
Příloha č. 5: Přijaté opatření k nápravě chyb, zpráva o plnění přijatých opatření

Zapsala: Lenka Mládková
Ověřovatelé zápisu:
Pavel Urban …………………………………………….
Antonín Novotný ………………………………………….

Starosta obce: Jiří Vrhel
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