Zápis
z jednání zastupitelstva obce ze dne 08.02.2018
Přítomni: Jiří Zelený, Václav Radil, Luboš Bohatý, Josef Vavřina
Omluveni: Miroslava Mastíková
Ověřovatelé: Luboš Bohatý, Josef Vavřina
Program: 1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů zápisu
2) Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání ZO
3) Používání soukromých vozidel zaměstnanců obce a členů ZO při
pracovních cestách
4) Inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2017
5) Rozbor hospodaření obce za rok 2017
6) Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí
7) Vodovod – cenová nabídka na mapový podklad
8) Smlouva o dílo – Mikroregion Čáslavsko
9) Různé – diskuse - závěr
K jednotlivým bodům programu:
1) Jednání ZO zahájil starosta obce tím, že ZO je usnášeníschopné.
Dále seznámil zastupitele s programem jednání, který byl schválen.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/18 bylo schváleno.
2) Zápis i usnesení bylo ověřeno v zákonném termínu. Proti zápisu a usnesení ZO
ze dne 29.12.2017 nebylo vzneseno námitek.
3) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo používání soukromých vozidel
zaměstnanců obce a členů ZO při pracovních cestách s platností
od 01.01.2018.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/18 bylo schváleno.
4) ZO projednalo předloženou inventarizační zprávu k inventarizaci majetku
a závazků obce. Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2017
inventarizační komisí jmenovanou starostou obce dne 05.12.2017. Komise
nezjistila žádné inventarizační rozdíly. Ze strany členů ZO nebylo k provedené
inventarizaci připomínek a s inventarizační zprávou souhlasí.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/18 bylo schváleno.
5) Finanční výbor zpracoval rozbor hospodaření obce za rok 2017 a předložil
ho ZO ke schválení.
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Schválený rozpočet příjmů na rok 2017 činil 1.251.720,00 Kč
Skutečnost k 31.12.2017 činila
Z toho třída l - daňové příjmy
třída 2 - nedaňové příjmy
třída 3 - kapitálové příjmy
třída 4 - přijaté transfery

1.784.543,74 Kč
1.196.267,53 Kč
216.487,21 Kč
0,00 Kč
371.789,00 Kč

Příjmy po úpravě rozpočtu byly splněny na 104,16 %
Schválený rozpočet výdajů na rok 2017 činil 1.248.320,00 Kč
Skutečnost k 31.12.2017 činila
Z toho třída 5 – běžné výdaje
třída 6 – kapitálové výdaje

1.320.511,05 Kč
1.282.511,05 Kč
38.000,00 Kč

Výdaje po úpravě rozpočtu byly splněny na 77,23 %
Schválený rozpočet financování na rok 2017 činil 3.400,00 Kč
Skutečnost k 31.12.2017 činila

3.400,00 Kč

Rozpočtové hospodaření
Rozpočet obce byl schválen ZO dne 15.12.2016, na straně příjmů ve výši
1.251.720,- Kč, na straně výdajů ve výši 1.248.320,- Kč a financování ve výši
3.400,- Kč. Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně 8 rozpočtových
opatření. Opatření měnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů.
Rozpočtové opatření č. 1
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtové opatření č. 5
Rozpočtové opatření č. 6
Rozpočtové opatření č. 7
Rozpočtové opatření č. 8

schváleno ZO
schváleno ZO
schváleno ZO
schváleno ZO
schváleno ZO
schváleno ZO
schváleno ZO
schváleno ZO

07.03.17
21.03.17
06.06.17
11.07.17
03.08.17
31.10.17
05.12.17
29.12.17

usnesení 8/17
usnesení 13/17
usnesení 18/17
usnesení 23/17
usnesení 26/17
usnesení 29/17
usnesení 34/17
usnesení 38/17

Rozpočet příjmů byl během roku povýšen o 532.823,- Kč. Jednalo
se především o daňové příjmy ve výši 236.525,- Kč, přijatá dotace na VPP
ve výši 104.980,- Kč, přijatá dotace na volby prezidenta ČR ve výši 6.743,- Kč
a další drobná zvýšení.
Výdaje vzrostly o 72.191,- Kč. Jednalo se o navýšení výdajů na volby ve výši
6.743,- Kč a navýšení výdajů na projektovou dokumentaci na vodovod
a kanalizaci ve výši 38.000,- Kč a další drobná navýšení.
Rozbor zadlužení obce:
Finanční jistina

3.450,- Kč
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Smlouva na zajištění odvozu a uložení tuhého kom. odpadu ze dne 31.07.2008
se společností AVE CZ odpad. hospodářství, s.r.o., provozovna Čáslav.
Zhotovitel složil na účet obce jistinu ve výši 34.500,- Kč. Obec je povinna
vrátit zhotoviteli každý rok 10 % jistiny.
Zůstatky účtu k 31.12.2017
ČSOB, a.s.
1.196.975,14 Kč
ČNB Praha
315.668,17 Kč
Výsledek hospodaření
V roce 2017 měla obec zisk po zdanění ve výši 402.148,93 Kč. Celkové
náklady činily 1.159.382,85 Kč a celkové výnosy 1.561.531,78 Kč. Rozdíl
oproti rozpočtovým příjmům a výdajům je způsoben tím, že do nákladů
a výnosů se neúčtují investiční příjmy a výdaje.
Majetek obce
Drobný dlouhodobý hmotný majetek byl v roce 2017 navýšen o 27.180,00 Kč,
jde o nákup motoru do stříkačky SDH za 16.000,00 Kč, fotopasti BUNATY
MC za 6.980,00 Kč a kalového čerpadla 3“ za 4.200,00 Kč. Stav
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2017 je brutto
16.596.646,60 Kč, netto (bez odpisů) 14.367.061,88 Kč. V průběhu roku byl
navýšen majetek vedený na podrozvaze o 4.196,00 Kč za nákup vrtáku na led
Expert, NAR kolečko zahradní 125l plastové, prodlužovací kabel a ponížen
o vyřazené váhy a 3 ks závaží.
Stav aktiv a pasiv po závěrečných zápisech je 15.956.177,94 Kč.
Obec nemá zřízeny žádné fondy.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/18 bylo schváleno.
6) Starosta obce seznámil ZO s informací k riziku navýšení nákladů za odpadové
hospodářství obcí od firmy Česká asociace odpadového hospodářství. ZO se
s výše uvedenou informací seznámilo.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/18 bylo schváleno.
7) ZO byly předloženy dvě cenové nabídky na akci: Vodovod Schořov – mapový
podklad. První cenová nabídka je od firmy MP projekt s.r.o., Stradouň ve výši
71.550 Kč bez DPH. Druhá nabídka je od firmy Ing. Miloš Měkota, Pardubice
ve výši 49.000 Kč bez DPH. ZO cenové nabídky projednalo a odsouhlasilo
cenovou nabídku od firmy Ing. Miloš Měkota, Pardubice.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/18 bylo schváleno.
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8) Starosta obce informoval ZO u nutnosti uzavřít smlouvu o dílo s dobrovolným
svazkem obcí Mikroregion Čáslavsko. Předmětem smlouvy je vypracování
analýzy dle obecního nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data
Protection Regulation neboli GDPR). ZO bere tuto informaci na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/18 bylo schváleno.
Přílohy zápisu: prezenční listina, informace ČAOH, cenové nabídky
Zápis vyhotovila Petra Vančurová dne 16.02.2018
Podpis ………………………….
Podpis starosty ……………………….. Jiří Zelený
Podpis ověřovatele …………………… Luboš Bohatý
Podpis ověřovatele …………………… Josef Vavřina
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