Zápis č. 11/2016
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany
konaného dne 19. prosince 2016 od 18.30 hodin na OÚ v Zákolanech
Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Zákolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:30
hodin starostkou obce Lucií Wittlichovou („dále jako „předsedající“).
Kontrola usnášeníschopnosti
Přítomno 5 členů obecního zastupitelstva:
Pavlína Urbanová, Petr Bláha, Jiří Šup, Lucie Wittlichová, Michal Nosek,
Omluveni: Vladimír Dobeš, Jan Kolenčík, Jakub Nosek, Eduard Rejfíř
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Byl schválen zápis č. 10/2016 na návrh ověřovatelů J. Šupa aj. Kolenčíka. Ověřovateli zápisu
č. 11/2016 byli předsedající jmenováni Petr Bláha a Pavlína Urbanová, zapisovatelkou
Kateřina Škardová.
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Hospodaření s majetkem obce
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Schválení rozpočtu obce na rok 2017
Rozpočtový výhled na roky 2017 – 2019
Informace o průběhu finanční kontroly
Rozpočtové opatření

Projekty obce
1) Informace o průběhu rekonstrukce Základní školy
2) Projekt hřiště na TÚ – Nadace Via
Různé
1) Připravované akce
Ples 2017

IV.

Diskuse

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým programem.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti Zdrželi se

I.

Hospodaření s majetkem obce

1) Schválení rozpočtu obce na rok 2017
Návrh rozpočtu na rok 2016 byl vyvěšen na pevné i elektronické úřední desce obce, ze strany
veřejnosti nebyla vznesena žádná námitka nebo návrh na změnu. Proto bylo navrženo
rozpočet schválit. Příjmy činí 8.700.000,- Kč, výdaje 8.412.000,- Kč.
Usnesení: Zastupitelé obce Zákolany schvalují rozpočet obce na rok 2017 jako
přebytkový.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti Zdrželi se

2) Rozpočtový výhled na roky 2017 – 2019
Rozpočtový výhled na roky 2017 – 2019 vychází z reálných příjmů a mandatorních výdajů
obce.
Usnesení: Zastupitelé obce Zákolany schvalují rozpočtový výhled na roky 2017 -2019.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti Zdrželi se
3) Informace o průběhu finanční kontroly
Dne 7. 12. 2016 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce. Byly zjištěny následující
chyby a nedostatky:



Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace s TJ Sokol nebyla vyvěšena na webu obce.
Rozpočtové opatření nebylo provedeno před provedením rozpočtově nezajištěného
výdaje.

Zastupitelé berou na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání obce Zákolany za rok 2016.

4) Rozpočtové opatření č.12
Rozpočtové opatření je přebytkové o částku 291.400,- Kč, v RO jsou provedené úpravy viz.
Výše zpráva o přezkoumání. Dále navýšení v příjmech, které je způsobeno neplánovaným
příjmem z daní.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 12.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti Zdrželi se

II.

Projekty obce

1) Informace o průběhu rekonstrukce Základní školy
J. Šup navrhl, aby se po Novém roce sešli zastupitelé, kteří budou mít zájem, a projdou si
celou rekonstrukci. Slíbil domluvit schůzku s paní Koflákovou.

2) Projekt hřiště na TÚ – Nadace Via
Dne 14. 12. 2016 skupina obyvatel podala žádost o dotaci na vybudování sportovního hřiště
na Trněném Újezdu. Příspěvek, o který žádáme je ve výši 100.000,- Kč, přičemž min. 10%
musíme získat tzv. fundraisingem. Proto, pokud by chtěl někdo přispět i malou částkou na
stavbu hřiště, budeme rádi.

III.

Různé

1) Připravované akce
Ohňostroj – bude zajištěn ve spolupráci občanů, kteří přispějí na jeho
realizaci. Výzva bude uveřejněna v Budečských rozhledech.
Ples 2017 - Obec ve spolupráci se ZŠMŠ pořádají již 3. ročník, tentokrát bude
ve stylu benátské noci.

IV.

Diskuse

________________________
Ověřovatelé

Zapsala: Kateřina Škardová

___________________________
Lucie Wittlichová

