Vyvěšeno: 1. 7. 2016
Sejmuto:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Malá Lhota, konaného dne 29. 6. 2016
Přítomni:

Vlach, Pleskačová I. st., Wenzelová, Škrabal, Uhlířová

Omluveni:

Pleskačová I. ml., Fuchs

Program:

1) Zahájení a přečtení zápisu z minulého zasedání dne 8. 6. 2016
2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu a schválení programu schůze
3) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2015
4) Schválení účetní závěrky 2015
5) Schválení rozpočtového opatření č. 3
6) Diskuze
7) Usnesení

1. Schůze byla zahájena p. starostou v zasedací místnosti OÚ Malá Lhota v 18,00 hod.
Byl přečten zápis z minulého zasedání dne 8. 6. 2016 - bez připomínek.
2. Byl schválen program zasedání.
Zapisovatelem byla určena p. Lenka Wenzelová, ověřovateli zápisu: p. Škrabal,
p. Pleskačová I. st.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
3. Zastupitelstvem obce Malá Lhota byl dne 29. 6. 2016 projednán a schválen
závěrečný účet obce Malá Lhota za rok 2015 podle ustanovení § 17 ods. 7 písm. a)
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, včetně
závěrečné zprávy o přezkumu hospodaření obce Malá Lhota za rok 2015,
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to s výhradou.
Při přezkoumávání hospodaření naší obce za rok 2015 byly zjištěny tyto chyby a
nedostatky, uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání
hospodaření:
nedostatky, spočívající v porušení povinnosti územního celku stanovených zvláštními
právními předpisy: záměr obce pronajmout nemovitost nebyl zveřejněn na úřední
desce po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce. Došlo
k porušení ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
(Změna smlouvy č. 824 mezi nájemcem Agrodružstvem Brťov-Lipůvka a
pronajímatelem obcí Malá Lhota, ve které došlo k navýšení předmětu nájmu, změně
doby nájmu a k navýšení nájmu.)

Obecní zastupitelstvo obce Malá Lhota ve smyslu § 13 odst. 1 písm. b) zákona
o přezkoumávání hospodaření na svém zasedání dne 29. 6. 2016 projednalo Zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Lhota za rok 2015 spolu se
závěrečným účtem obce za rok 2015 a přijalo toto nápravné opatření k odstranění chyb
a nedostatků:
Při každém záměru obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout
jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní tento záměr po dobu nejméně 15 dnů
před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního
úřadu, vč. dál. přístupu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.
Lhůta k podání písemné zprávy o plnění přijatých opatření: do 14. 7. 2016.
Odpovídá: p. Wenzelová Lenka
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

4. 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 2015, účetní záznamy
vztahující se k významným skutečnostem vč. Inventarizační zprávy za rok 2015.
Obecní zastupitelstvo schválilo účetní závěrku a výsledek hospodaření účetní jednotky
za rok 2015, tj. zisk ve výši 736.432,33 Kč, který bude převeden z účtu 431 na účet
432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
5. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 3 – úprava příjmových a
výdajových položek rozpočtu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

6. Diskuze
Zhodnocení zájezdu pro občany Malé Lhoty. Vše proběhlo dle programu zájezdu.
Firma Busmix zašle fakturu za přepravu (cca 12.000,-- Kč).

7. Usnesení č. 7/2016
B2) Zapisovatelem byla určena p. Lenka Wenzelová, ověřovateli zápisu p. Škrabal,
p.Pleskačová I st.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
B3) Zastupitelstvem obce Malá Lhota byl dne 29. 6. 2016 schválen závěrečný účet
obce Malá Lhota za rok 2015 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.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

B4) Zastupitelstvo obce Malá Lhota schválilo účetní závěrku a výsledek hospodaření
účetní jednotky za rok 2015, tj. zisk ve výši 736.432,33 Kč.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
B5) Zastupitelstvo obce Malá Lhota schválilo rozpočtové opatření č. 3 – úprava
příjmových a výdajových položek rozpočtu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Zapsala:

Wenzelová Lenka

Ověřovatelé zápisu: p. Škrabal ………………………………………….

p. Pleskačová I. …………………………………………

……………………………….
Vlach Rostislav
starosta obce

