Zápis č. 26/12
z 26. zasedání zastupitelstva obce Pňov-Předhradí konaného dne 12.11.2012
Přítomni: dle presenční listiny
Program:
1. Zahájení – schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu.
3. Schválení zápisu ze zasedání ZO 8.10.2012
4. Rozpočtové opatření č. 10
5. Informování zastupitelstva o provedení dílčí kontroly hospodaření obce za rok
2012 – revokace zápisu ze dne 11.6.2012 – Závěrečný účet s výhradou a přijata
nápravná opatření jsou přílohou.
6. Změna usnesení 20/I/4 z daru na provozní příspěvek.
7. Schválení inventarizačního plánu.
8. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2013
9. Projednání vstoupení do MAS Podlipansko o.p.s
10. Projednání vyhlášky o místních poplatcích na rok 2013 (svoz TDO na 600,-Kč)
11. Projednání vyřazení některých věcí z inventáře obce.
12. Dotazy a připomínky zastupitelů.
13. Diskuse.
14. Návrh usnesení
15. Závěr
Systém hlasování: ano-ne-zdržel se, 0-0-0.
K bodu 1. Starosta přivítal přítomné, zasedání bylo řádně svoláno dle Jednacího řádu (dále
jen JŘ). Je přítomno 6 zastupitelů, zastupitelstvo je schopné usnášení. Nepřítomní zastupitelé
se omluvili.
Program byl schválen.
Hlasování: 6-0-0
K bodu 2. Ověřovateli zápisu byli dle čl. VII.,odst.5., JŘ určeni Josef Beneš a Marcel Ontl.
K bodu 3. Zápis ZO ze dne 8.10.2012 byl ověřovateli ověřen. Protože nebyly podány žádné
námitky, pokládá se zápis dle článku VII.odst.7 JŘ za schválený.
Usnesení: ZO schvaluje zápis ze zasedání ZO ze dne 8.10.2012 bez připomínek.
K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 10
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.10
K bodu 5. Starosta seznámil zastupitelstvo s výsledkem dílčí kontroly hospodaření za rok
2012. Kontrolou byly zjištěny dvě nesrovnalosti v zápisech ze zasedání ZO. Starosta navrhuje
revokovat usnesení 21/I/3, kterým byl schválen závěrečný účet obce Pňov-Předhradí za rok
2011 bez výhrad, tak že závěrečný účet obce za rok 2011 byl schválen s výhradami a byla
přijata nápravná opatření, která jsou přílohou závěrečného účtu obce Pňov-Předhradí za rok
2011. Dále pak navrhuje změnu usnesení 20/I/4 kterým zastupitelstvo obce odsouhlasilo
refundaci MRO Předhradí za rybářskou boudu ve výši 72 000,- Kč místo dar, schválit jako
investiční příspěvek na provoz organizace. ZO projednalo návrh.

Dalo se hlasovat.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení: ZO schvaluje revokaci usnesení 21/I/3 a to takto. Závěrečný účet obce PňovPředhradí za rok 2011 schvaluje s výhradami, přijatá nápravná opatření jsou přílohou
závěrečného účtu za rok 2011. Dále schvaluje změnu usnesení 20/I/4 kterým schvaluje
podpis smlouvy o příspěvku MRO Předhradí.
K bodu 6. Vyřešeno a projednáno v bodě 5 včetně návrhu usnesení.
K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s návrhem inventarizačního plánu.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení: ZO schvaluje inventarizační plán.
K bodu 8. Starosta seznámil přítomné s projednaným návrhem rozpočtu obce PňovPředhradí na rok 2013.
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 6-0-0
Usnesení: ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2013 v paragrafovém znění a vyrovnaný.
K bodu 9. Zastupitelstvo projednalo možnost přistoupení k partnerské smlouvě MAS
Podlipansko o.p.s
Dalo se hlasovat.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení: ZO schvaluje podpis partnerské smlouvy s MAS Podlipadnsko o.p.s.
K bodu 10. Zastupitelstvo projednalo návrh obecně závazné vyhlášky 1/2013 kterou se
navyšuje poplatek za svoz TDO z 550,- Kč/rok na 600,- Kč/rok. Výpočet této ceny je přílohou
vyhlášky. Vyhláška bude zveřejněna na úřední desce.
Dalo se hlasovat.
Hlasování:6-0-0
Usnesení: ZO schvaluje vyhlášku 1/2013, kterou dojde k navýšení poplatku za svoz TDO
z 550,-Kč/rok na 600,- Kč/rok pro rok 2013.
K bodu 11. Zastupitelstvo projednalo soupis věcí vedených v inventáři obce, které již nejsou
využívány, popřípadě jsou již dávno zlikvidovány nebo není nutné je v inventáři vést.
Dalo se hlasovat
Hlasování: 6-0-0
Usnesení: ZO schvaluje vyřazení položek z inventáře obce dle předloženého soupisu.
K bodu 12. V tomto bodě se nikdo nepřihlásil
K bodu 12. – Diskuse – Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
K bodu 13. - Návrh usnesení byl přijat vždy k projednávanému bodu včetně záznamu o
hlasování.
K bodu 14. - Program zasedání byl vyčerpán. Starosta poděkoval všem přítomným a ukončil
zasedání v 19:15 hodin.

V Pňově-Předhradí 12.11.2012
Zapsal Tomáš Tůma ………………………..

Ověřili Josef Beneš ………………… a Marcel Ontl ………………………..

…………………………………..
Pavlíček Jan
místostarosta

……………………………
Tomáš Tůma
starosta

