Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žehuň č.17
ze dne 22.4.2013

Poslanci: Ing.K.Horák,J.Podval, Ing.V.Dubský Z.Ševčík, J.Urbanová, Ing.O.Jedlička,
O.Heřmanský
Občané: dle prezenční listiny
PROGRAM:
1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Závěrečný účet obce za rok 2012
4) Účetní závěrka obce za rok 2012
5) Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ Žehuň za rok 2012
6) Rozpočtové opatření č.2/2013
7) Různé
8) Diskuse
9) Usnesení a závěr
1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
Starosta Ing.K.Horák přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva i občany na
zasedání zastupitelstva obce.
Jako ověřovatelé byli navrženi: Z.Ševčík, J.Urbanová
2) Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu, ke kterému nebyly vzneseny návrhy
na doplnění.
3) Závěrečný účet obce za rok 2012
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh závěrečného účtu obce za rok 2012, který byl
dle zákona o obcích zveřejněn od 2.4.2013 na veřejné přístupné úřední desce obce a
obsah úřední desky obec zveřejnila i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Součástí závěrečného účtu obce za rok 2012 je zpráva o přezkoumání hospodaření
obce za rok 2012, kterou provedl Odbor finanční kontroly Středočeského kraje, při
které nebyly zjištěny chyby a nedostatky, dále finanční vypořádání dotací a
návratných finančních výpomocí poskytnutým obcím a veškeré výkazy sestavené
k datu 31.12.2012.
Další součástí závěrečného účtu obce je hospodaření PO ZŠ a MŠ Žehuň včetně
výkazů k datu 31.12.2012.
4) Účetní závěrka obce 2012
Za účetní období roku 2012 mají vybrané účetní jednotky / obce, příspěvkové
organizace/ podle novely zákona o účetnictví č.239/2012 Sb., poprvé povinnost
schvalovat účetní závěrku.

Součástí účetní závěrky jsou výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha sestavené
k datu 31.12.2012, dále zpráva o výsledku finanční kontroly, zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření a inventarizační zpráva.
Zastupitelstvu obce byly výše uvedené dokumenty předloženy ke schválení, zároveň
byl předložen i výsledek hospodaření ve schvalovacím období 2012.
5) Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ Žehuň za rok 2012
ZŠ a MŠ Žehuň podalo žádost o schválení účetní závěrky za rok 2012.Zastupitelstvu
byly předloženy výkazy PO a to rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha, sestavené
k 31.12.2012.
6) Rozpočtové opatření č.2/2013
Finanční výbor vypracoval návrh rozpočtového opatření č.2 , který byl předložen
zastupitelstvu ke schválení.
Příjmy: 5 395 583 Kč
Výdaje:4 756 157 Kč
Financování: 639 426 Kč
V rozpočtovém opatření č. 2 se proúčtovala v příjmech i ve výdajích daň z příjmu
právnických osob za obec, v příjmech se zařazovala položka 4116 neinv.přijatý
transfer od úřadu práce, § 6402 položka 2226 vypořádání minulých let mezi obcemi,
dále se navyšoval § 3639 položka 2131 příjmy z pronájmu pozemků. Na výdajové
straně se zařazoval § 3745 položky 5011,5031 a 5032 – mzdové náklady VPP, § 3639
pol.6130 nákup pozemku,dále se navyšoval § 3635 pol. 6119 územní plán obce a
§ 3639 pol. 6121 nákup nemovitosti čp.136 a dále se upravovali některé rozpočtové
příjmy a výdaje dle skutečnosti.
7) Různé
Finanční výbor předložil zastupitelstvu obce vyúčtování neinvestičních nákladů ZŠ a
ŠJ Žehuň za II.pololetí 2012, které bylo vypracováno na základě předložených příjmů
a výdajů, při počtu 27 žáků činí náklady na 1 žáka 6 868 Kč.
Společnost EKO-KOM a.s. zaslala návrh nové smlouvy o výpůjčce, která se týká
bezplatného zapůjčení sběrných nádob na využitelné složky komunálních odpadů.Tato
smlouva nahrazuje všechny předchozí smlouvy o výpůjčce včetně jejich dodatků a je
v ní nově zaveden institut ohlašování škod na nádobách včetně totálních zničení
nádob.
Společnost EKOLAMP s r.o. předložila návrh smlouvy o zřízení místa zpětného
odběru na nefunkční úsporné zářivky,výbojky, zářivky a světelné zdroje s LED
diodami. Sběrná nádoba by byla umístěna na obecním úřadě, kde by každý občan
mohl výše uvedené osvětlovací zařízení odložit.
Pan Martin Kousal předložil návrh smlouvy na energetický audit pro získání dotace
na zateplení budovy Základní školy v Žehuni čp.52.
Zastupitelstvo obce navrhlo kronikářce obce předat k životnímu jubileu peněžní dar
ve výši 5 000 Kč.
Členové jednotky SDH Žehuň dostali nabídku na zakoupení vozidla značky Fiat
Ducato pro 9 osob včetně tažného zařízení, rok výroby 1998, za cenu 10 000 Kč +
5 000 Kč za převod.

Ministerstvo ŽP zaslalo rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR včetně
registračního listu na akci „Zateplení ZŠ a MŠ v Žehuni čp.80“.
SFŽP ČR sdělil, že žádost o podporu z prostředků Operačního programu ŽP na
zateplení zdravotního střediska byla dne 4.4.2013 akceptována a dále bude posouzena
a předložena k dalšímu řízení.
8) Diskuse
Do diskuse se přihlásil pan Sedlecký ml., který se dotazoval , kdy bude osazeno
čerpadlo do MČS, aby bylo možné napojit nemovitost čp. 208 na kanalizační řád.
Na dotaz mu bylo odpovězeno, že v obci zbývá osadit 7 čerpadel a s firmou, která to
provádí, jsou dohodnuty 2 termíny tj. konec dubna a konec června, do kdy by měly
být všechny nemovitosti napojeny na základě rozhodnutí zastupitelstva.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Žehuň č. 17
ze dne 22.4.2013
Zastupitelstvo obce Žehuň

s c h v a l u j e:
15/2013

ověřovatelé zápisu: Z.Ševčíka, J.Urbanovou
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0
zdržel 2

16/2013

navržený program zasedání Zastupitelstva obce Žehuň z 22.4.2013
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel 0

17/2013

závěrečný účet obce sestavený k 31.12.2012 a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením obce bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel 0

18/2013

účetní závěrku obce sestavenou k 31.12.2012 včetně výsledku hospodaření ve
schvalovacím období 2012 a převod na účet 432 výsledek hospodaření
minulých let.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel 0

19/2013

účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Žehuň sestavenou k 31.12.2012
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel 0

20/2013

rozpočtové opatření č.2/2013
Výsledek hlasování: pro 7 proti

0

zdržel 0

21/2013

vyúčtování neinvestičních nákladů ZŠ a ŠJ Žehuň za II.pol.2012
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel 0

22/2013

uzavření smlouvy o výpůjčce na sběrné nádoby se společností EKO-KOM a.s.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel 0

23/2013

uzavření smlouvy o zřízení zpětného odběru se společností EKOLAMP s r.o.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel 0

24/2013

uzavření smlouvu na energetický audit pro zateplení ZŠ Žehuň čp.52
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel 0

25/2013

peněžní dar kronikářce obce k životnímu jubileu ve výši 5 000 Kč.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel 0

26/2013

koupi vozidla značky Fiat Ducato za 10 000 Kč + 5 000 Kč za převod
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel 0

b e r e n a v ě d o m í:
-

rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR včetně registračního listu na
akci „Zateplení ZŠ a MŠ v Žehuni čp.80“
akceptování žádosti o podporu z prostředků z Operačního programu ŽP na
zateplení zdravotního střediska

…………………………………
Jiří Podval – místostarosta

…………………………….
Ing.Karel Horák-starosta

………………………………………….
Z.Ševčík, J.Urbanová
Ověřovatelé zápisu

