OBEC ÚHOŘILKA
Úhořilka 22, 582 53 pošta Štoky
ZÁPIS
ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE ÚHOŘILKA 3/2017
KONANÉ DNE 28. 6. 2017
Přítomni:

Petr Honsa, Jan Čipl, Radek Metal, Ladislav Vavroušek, Jana Kotnová, Jiří Honsa
Zastupitelstvo je usnášení schopné

Zapisovatel: Petr Honsa
Ověřovatelé zápisu: Jiří Honsa, Jan Čipl
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Projednání Závěrečného účtu obce za rok 2016
Projednání účetní závěrky za rok 2016
Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
Projednání Smlouvy o realizaci stavby "Posilový zdroj pro vodovod Kochánov"
Informace o podané žádosti POV 2017

Usnesení 3/2017:
Starosta obce přivítal přítomné zastupitele a přednesl navrhovaný program jednání. /Schůze se nezúčastnili žádní hosté.
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo navrhovaný program jednání
1.
ZO Úhořilka projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2016 s výhradou. Závěrečný účet obce za rok 2016 byl
vyvěšen na úřední desce OÚ od 13. 6. 2017 do 28. 6. 2017 /Pro schválení hlasovali všichni přítomní zastupitelé
2.
3.

ZO Úhořilka projednalo a schválilo účetní závěrku obce za rok 2016. /Pro schválení hlasovali všichni přítomní zastupitelé
ZO Úhořilka projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 ze dne 13. 6. 2017 s výhradou a
přijmulo následující opatření:
3.1. Nedostatek: Obec požádala Krajský úřad Kraje Vysočina o přezkoumání hospodaření za rok 2016 až dne 8. 7. 2016, čímž
nedodržela zákonný termín (porušení § 4 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb.).
Opatření: Obec o přezkoumání svého hospodaření za další rozpočtový rok požádá Krajský úřad Kraje Vysočina (popř.
auditora) v termínu daném zákonem, tj. do 30. 6. běžného roku.
Termín plnění opatření: Pro rok 2017 bylo opatření splněno, obec požádala o přezkoumání hospodaření dne 15. 6. 2017.
Zákonný termín bude dodržován i v dalších letech.
Zodpovídá: starosta obce
3.2. Nedostatek: Ve lhůtě uvedené v informaci o přijetí opatření k nápravě nebyla zaslána písemná zpráva o splnění. (§ 13 odst. 2
zákona č. 420/2004 Sb.).
Opatření: Obec zašle písemnou zprávu o splnění ve lhůtě uvedené v informaci.
Termín plnění opatření: 20. 1. 2018
Zodpovídá: starosta obce
3.3. Nedostatek: Inventární soupis, resp. dodatečný inventární soupis, neobsahoval požadované údaje. Inventární soupis
k syntetickému účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku obsahoval pouze souhrnnou částku, nebyly uvedeny
jednotlivé dotace na pořízení majetku a výše jejich neodepsaného zůstatku. (§ 8 odst. 2).
Opatření: Obec bude v následujících rozpočtových letech vyhotovovat inventární soupis dle § 8 odst. 2. Vyhlášky č. 270/2010
Sb.
Termín plnění opatření: 31. 12. 2017
Zodpovídá: starosta obce

4.

ZO Úhořilka projednalo obsah Smlouvy o realizaci stavby "Posilový zdroj pro vodovod Kochánov" a uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu./Pro schválení hlasovali
všichni přítomní zastupitelé

5.

ZO Úhořilka bylo starostou obce informováno o podané žádosti o dotaci v rámci Programu obnovy venkova 2017. /V
roce 2017 bude opravena úvozová cesta, parcela č. 445. Oprava této komunikace je důležitou součástí plánované rekonstrukce
komunikací v obci v následujících letech, kdy bude používána pro osobní dopravu jako náhradní přístupová cesta do obce.

Ověřovatelé zápisu:

Jan Čipl ……………………………………

V Úhořilce dne 28. 6. 2017

Jiří Honsa ……………………………………
Petr Honsa, starosta obce
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