Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 19.6.2013

Přítomni
Vlach
Pleskačová
Uhlířová
Čuma
Novotný
Škrabal
Uhlíř

Nepřítomni:

Program:
1) Zahájení
2) Přečtení zápisu z minulé schůze
3) Došlá pošta
4) Určení ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
5) Změny ÚP obce Malá Lhota
6) Projednání technického zabezpečení obce
7) Návrh smlouvy Cyklotrasy Žernovník
8) Návrh změny dodavatele plynu
9) Projednání a schválení závěrečného účtu obce Malá Lhota za rok 2012
10) Schválení účetní závěrky obce Malá Lhota za rok 2012
11) Diskuse
12) Usnesení

1.
2.
3.
4.

Schůze byla zahájena panem starostou v zasedací místnosti OÚ Malá Lhota.
Byl přečten zápis z minulého zasedání – bez připomínek
Pošta: běžné písemnosti
Ověřovateli zápisu byli určeni: Uhlířová, Škrabal a byl schválen program jednání. . ..
.
Hlasování: 7-0-0
5. Zastupitelstvo obce projednalo návrhy na pořízení změn Územního plánu obce Malá
Lhota. Zastupitelstvo obce souhlasí s pořízením Změny ÚP obce Malá Lhota
spočívající v převedení ploch pozemků parc.č. 328/3, 328/4, 87/3,87/1, 88/2 a 86/1
v k.ú. Malá Lhota a pozemků s nimi souvisejících, do návrhových ploch bydlení.
Zastupitelstvo obce Malá Lhota bere na vědomí, že žadatel o změnu ÚP si bude sám
hradit náklady spojené se zpracováním dokumentace změny ÚP obce Malá Lhota.
Zastupitelstvo obce Malá Lhota určuje pí.Ingrid Pleskačovou, místostarostku obce
Malá Lhota, jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem ve
vazbě na § 47 odst.1 a 4, §51 odst.1 a §53 odst. 1 zákona 183/2007 Sb., v platném
znění.
Hlasování: 7-0-0
6. Byly podány informace o technickém zabezpečení obce: vybudování závory na ulici
Dolina – stav: před finalizací – odpovídá p. Ivo Škrabal, oprava pouličního osvětlení –
odpovídá p.Vlastimil Novotný, úklid za kult. domem – odpovídá p.Jaroslav Čuma,
technická likvidace plevele (chodníky) – odpovídá p.Škrabal a p.Novotný.
7. Obecní zastupitelstvo obdrželo návrh smlouvy na již dříve odsouhlasenou spolupráci
týkající se cyklotras v rámci projektu ,,Rozhledna Žernovník a propojení regionálních
cyklotras – Cyklotrasy a publicita. Realizující obec – Žernovník, spolupracující obce:

Lubě, Malá Lhota, Hluboké Dvory. Zastupitelstvo obce Malá Lhota na svém veřejném
zasedání dne 29.12.20110 schválilo předložení projektu ,,Rozhledna Žernovník“ a
spolufinancování v předpokládané částce do 10.000,-Kč. Obec bude dle smlouvy
hradit realizaci značení cyklotras a navazujících aktivit v katastrálním území obce. Po
realizaci bude předmět využíván jako veřejně přístupná turistická infrastruktura.
Zastupitelstvo obce se s návrhem smlouvy seznámilo a odsouhlasilo její znění.
Hlasování: 7-0-0
8. Byl podán návrh na změnu dodavatele plynu pro objekty ve vlastnictví obce Malá
Lhota. Dále v jednání – odpovídá pí Pleskačová
9. Zastupitelstvem obce Malá Lhota byl dne 19. 6. 2013 projednán a schválen
závěrečný účet obce Malá Lhota za rok 2012 podle ustanovení § 17 odst. 7 písm. a)
zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením, a to s výhradou.
Při závěrečném přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny tyto chyby a nedostatky
uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumání hospodaření, a to
nedostatky, spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními
právními předpisy: návrh rozpočtu nebyl zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů
přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu územního samosprávného celku.
Dále byly zjištěny tyto chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
uvedených
v § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumání hospodaření, a to:
schválený rozpočet pořízen do výkazu FIN 2-12 M v odlišné podobě.
Obecní zastupitelstvo přijalo toto nápravné opatření k odstranění uvedených chyb a
nedostatků v následujícím období:
1) Návrh rozpočtu obce bude vždy zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů přede dnem
jeho projednání v zastupitelstvu územního samosprávného celku.
2) Schválený rozpočet obce bude vždy pořízen do výkazu FIN 2-12 M tak, jak byl
schválen a bude dbáno na důsledné pořízení dat, která budou odpovídat
skutečnosti.
Hlasování: 7-0-0
10. Obecní zastupitelstvo posoudilo úplnost a průkaznost účetnictví ve vztahu k věrnému
a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky.
Jako podklad pro schválení účetní závěrky byly předloženy zastupitelstvu obce:
- účetní výkazy, které jsou definovány vč.jejich náležitostí v zákoně o účetnictví
č. 563/1991 Sb. v § 18 a dále ve vyhlášce č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, zejména : rozvaha, výkaz Z/Z, příloha za rok 2012
- účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem vč. Inventarizační
zprávy
za rok 2012.
Obecní zastupitelstvo schválilo výsledek hospodaření účetní jednotky, tj.zisk ve výši
85.884,33 Kč,
který bude převeden z účtu 431 na účet 432 – Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta
minulých let.

Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Malá Lhota za rok 2012.
Hlasování: 7-0-0
11. Diskuse
12. Usnesení

Usnesení č. 7/2013
b4) Ověřovateli zápisu byli určeni: Uhlířová, Škrabal a byl schválen program jednání.
Hlasování: 7-0-0
b5a) Zastupitelstvo obce Malá Lhota souhlasí s pořízením Změny ÚP obce Malá
Lhota spočívající v převedení ploch pozemků parc.č. 328/3, 328/4, 87/3,87/1, 88/2 a
86/1 v k.ú. Malá Lhota a pozemků s nimi souvisejících, do návrhových ploch
bydlení. Zastupitelstvo obce Malá Lhota bere na vědomí, že žadatel o změnu ÚP si
bude sám hradit náklady spojené se zpracováním dokumentace změny ÚP obce Malá
Lhota.
Hlasování: 7-0-0
b5b) Zastupitelstvo obce Malá Lhota určuje pí.Ingrid Pleskačovou, místostarostku
obce Malá Lhota, jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem
ve vazbě na § 47 odst.1 a 4, §51 odst.1 a §53 odst. 1 zákona 183/2007 Sb., v platném
znění.
Hlasování: 7-0-0
b7) Obecní zastupitelstvo schválilo návrh smlouvy na již dříve odsouhlasenou
spolupráci týkající se cyklotras v rámci projektu ,,Rozhledna Žernovník a propojení
regionálních cyklotras – Cyklotrasy a publicita.
Hlasování: 7-0-0
b9) Byl schválen závěrečný účet obce Malá Lhota za rok 2012 podle ustanovení § 17
odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to s výhradou.
Obecní
zastupitelstvo přijalo toto nápravné opatření k odstranění uvedených chyb a
nedostatků v následujícím období:
1. Návrh rozpočtu obce bude vždy zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů přede
dnem jeho projednání v zastupitelstvu územního samosprávného celku.
2. Schválený rozpočet obce bude vždy pořízen do výkazu FIN 2-12 M tak, jak
byl schválen a bude dbáno na důsledné pořízení dat, která budou odpovídat
skutečnosti.
Hlasování: 7-0-0
b10) Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Malá Lhota za rok 2012.
Hlasování: 7-0-0

Zapsal:

Rostislav Vlach

Ověřovatelé zápisu: ………………………………..
………………………………..

