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Zasedání obecního zastupitelstva

Císio:

8

Datum: 23.06.2A16

Zápis:
Ze zasedání Zo konaného v klt'rbovně kr'rlturního domu ve Velkýclr H5'dčicích'
Začátek: v 19'00 hodin
'
Přítomni : p.p.Portášik,Vinter, Vlček, Švec,Rezler, Kropáčková, Čáňová
Dále přítomni

:3

Zased,ání zahájilstarosta obce p.Portášik,přivítal přítomné a prohláŠil zased'éniza
usnášeníschopné.

Byli navrŽeni

:

Zapisovatel : p.Hnídková
Návrhová a mandátní komise : p. Vinter, Célňov á, Kropáčková
ověřovatel é zápisu : p. Rezier,Vlček

PROGRAM

:

'

1. Rozpočtov áopatŤení1,212016

2. Schváiení účetnízávěrky zarok20l5
3. Schválení Závěrečného účtuobce zarok 2015
4. Schválení Zprávy o přezkoumaní hospodaření obce zarok2}I5
5. Přijetí dotací z PK

6.

tÝavysení nájemného

za sluŽby v býových jednotkách o 60 Kč za měsíc na jednu

jednotku

býovou
7. Přidělení služebního bytu v restauraci pro p. Laňkovou
8' Informace z Prácheňska a DSo
9. Diskuse
10. Návrh na usnesení
1l. Závěr

]

Program zasedání byi j ednohlasně schválen.
I

i.

Rozpočtová opatření I,2/2016

Přečetl a p' Hnídková, o Zj ednohlasně

2.

i

s

chvaluj

e,

Schválení účetnízávěrkv zarok2015

Účetní záv ěrkaobsahuj e :
Rozvahu k 31 .12.2015
Yýkaz zisku a ztrátk 31.I2.2a15
Přílohu účetn'rzávěrky k 31.i2'2ai5

.
.
.
.
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YýkazFin2-l2M

Inventarizační zprávu za rokLCÍ5
Všechny dokumenty byly vyvěšeny dne j5.5.2t"1:r,3 a seir;:u1:-:,23.*,;:C}5. ZŮjeeÍiicliasrrě
schvaluje účetnízávěrku zarok2015 bez pl"ipo;r::í;rek.

"_-Pvi-i{=

3.Schváleni Závěrečného účtuobce zarok 2015
Přečetla p. Hnídková, kromě zmíněných výkaz,3' obsahuje ještě přehled
dotací za rok 2015.
Vše bylo v1věšeno dne 15.5.2016 a sejmuto 23.6.2016'-2ó schia1uje závěrečný
účetbez
výfuad.

4.

$q]ryé!q4í Zpr4vy q přqzkouqáqí bqspodařqní obce

zarqk zot s

Scarosra uvecii, Že zpravao přezkumu hospodaření obce je součástí
Závěrečného účtu.
Přezkum provedla fiHZ PIzeň.
Zo schvalujeZprávuopřezkoumaníhospodďení obce zarok2015 s výhradounedostatků
uvedených ve zprávě.Zároveň Zo přIjímá nápravné opatření : Zo doru3í
stejnopis zprávy
a zprávu o přijatých opatřeruch na KÚ PIzeň v termínu do l5 dnů od
schválení.'

Starosta informoval přítomné o 3 dotacích, které v letošním roce obec
získala.
1. na úpravu prostoru před hřbitovem částku 25O'000 Kč v rámci Prácheňska,

2

3.

bude provádět

stavbu

fi Lesostavby Třeboň. Zo schvaluje přijetí této dotace
radarové tabule: Zo schvaluje přijetí dotace
uýsioí.s::.
"" cyklostezka
projektová dokumentace na chodníky otavská
v úseku Velké Hydčicečástka 50.000 Kč. Zo schvaluje přijetí této dota;e.
.

6.

Navýšenínájemného za služby v bytových jednotkách o 60 Kč/měsícna jednu
bytovou jednotku

S t'aro gt1 informovď přítomné s'áv'h"m
.
jednotkách. Důvodem jsou stále se zvyšujícífinance zarévižejakpíynoí5'.irio]r,i,tur.
nríklady spojené s údrŽbou ze\eněkolem bytovek zo jeánónlasně schvaluje
59Tfoů l
částku 60 K4 měsíčněza jednu bytovou jednotku a to od 1.7
'2a16.

7.

Přidělení sluŽebního bytu v restauraci p.Laňkové od 1 .7.2016

LaŇkovámáv pronájmu restauraci v obci arádaby si pronala i
*|1y:! .!ylIEry-j::"-tĚr-1-i-"-!s!l=Z-9-l9$9. y.4lJlg?1Y*É=qe-9g!'Í .
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8.

Informace z Prácheňska a

DSo

Informace podal starosta,na jednání Prácheňska se starostové potýkají s problémem
rušenÍ

pošt v obcích a s úIožištěmjaderného odpadu'

9.

Diskuse

p.Svec- obrubníky kolem prvků na dětskérn hřišti budou hotové do prázcnin
p. Tvrdá- žád*st o udrŽení vyčištěrréhaprcioi<a, nuťné stříkat Roundópe;_n
í0" ].Iállrii na usrteseri1
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1I. Závěr

S

taro sta

poděkoval pří to mným za učast a zasedžní ukončil
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Usnesení:

ROZHODLO O:
pto gramu T'zasedéní oZ
4ULapísovateli,návrhové a mandátní komisi a ověřovatelích zápisu

39

l

4Il
42l

tozpočtovém opatření I,212016

schválení účetnízávěrky zarok2)I5
43l schváIení Závěreěného účtuobce za rok 2015
s výhradou
44l schvá|eníZprávy o přezkoumaní hospodďení obce zarck2016
před hřbitovem
prostranství
45ll scbváLeoi pii;"ti aotlce . ve výši 250.b00 Kč na úpravu
Ve výši 69.833 Kč radarové'měřiče v akci Bezpečný kraj
Ve výši 50.000 Kč na PD otavská cyklostezk
na jednu b1tovou
46l navýšenínájemného zaslužby v býových jednotkách o 60 Kč zaměsíc
jednotku od 1.7.2016
47l pÍiďě|ení býu v restauraci pro p' Laňkovou od 1''7 'Zaft

Zapsal Jitka Hnídková
ověřili: Rezler Jiří
Viček Zdeněk

Dne24.6.2016

