Usnesení z 5. zasedání
Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 24.6.2019
37/9 – 19
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje následující program zasedání
1. Kontrola usnesení ze 4. zasedání ZO
2. Schválení účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy Tršice, příspěvkové
organizace
3. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Tršice za rok 2018
4. Návrh na opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření
obce Tršice za rok 2018
5. Návrh rozpočtových opatření č. 1/2019
6. Zveřejnění záměru prodeje pozemků ve vlastnictví obce Tršice
7. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. UZSVM/OOL/338/2019-OOLM
ke stavbě „Obec Tršice - splašková kanalizace a ČOV“
8. Informace starosty
9. Diskuse
10. Závěr
38/5 - 19
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek zřízené
příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Tršice za rok 2018 ve výši
142 189,40 Kč. Zastupitelstvo obce Tršice souhlasí s rozdělením zlepšeného výsledku
hospodaření ve výši 142 189,40 Kč do rezervního fondu ve výši 100 000,- Kč a do fondu
odměn ve výši 42 189,40 Kč.
39/5 - 19
Zastupitelstvo obce Tršice:
1) schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek obce Tršice za rok 2018 ve
výši 34 890,81 Kč.
2) Zastupitelstvo obce Tršice dává souhlas se závěrečným účtem obce Tršice za rok
2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tršice za rok
2018, a to s výhradami:
a) Výhrada k finančnímu hospodaření obce, které v průběhu roku nebylo
v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočtová opatření byla schvalována
až po vzniku závazků. Připravované akce nebyly v rámci schváleného
rozpočtu na rok 2018 kryty finančními prostředky. Nebyla vykonávána řádná
kontrola finančního hospodaření obce.
b) Výhrada k zaúčtovanému dluhu vůči společnosti Rezidence Hostkovice s.r.o.
ve výši 446 361,- Kč. K uvedenému dluhu neexistují příslušné dokumenty,
které by prokazovaly fakturovaný rozsah uvedených prací ani řádné
odsouhlasení ceny za provedené dílo.
40/5 – 19
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků v následujícím
znění:
- Bude vyhotovena vnitřní směrnice, která bude řešit hospodaření obce
v souladu se schváleným rozpočtem a způsob přijímání rozpočtových opatření
v souladu s platnou legislativou.

-

Bude aktualizována vnitřní směrnice pro vedení účetnictví, do které bude
doplněn způsob schvalování dokladů včetně požadavku na minimální
náležitosti dokladů tak, aby se daly tyto doklady považovat za průkazné
v souladu se zákonem o účetnictví.

-

Všechny dotčené osoby, jejichž podpisy chyběly na účetních a pokladních
dokladech se seznámí s aktualizovanou směrnicí pro vedení účetnictví, kde
bude stanovena nutnost připojovat k dokladům podpisový záznam ve smyslu
§ 11 odst. 1 písm. f) zákona 593/1991 Sb. o účetnictví

-

Chybné vyplacení odměn zastupitelům bude napraveno ve výplatě mezd za
červen 2019

-

Starosta obce se seznámí s vnitřní směrnicí č. 1/2018, kde je stanoveno, kdo
schvaluje změny rozpisu rozpočtu obce.
Termín plnění usnesení: 30.9.2019

41/5 –19
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2019, která jsou přílohou tohoto
usnesení
42/5 - 19
Zastupitelstvo obce Tršice neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 151/1 –
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přestavlky o výměře cca 100 m2.
43/5 - 19
Zastupitelstvo obce Tršice neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 269/2
– ovocný sad v k.ú. Tršice o výměře cca 540 m2.
44/5 - 19
Zastupitelstvo obce Tršice schvaluje znění Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku
p.č. st. 247, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště v k.ú. Tršice číslo
UZSVM/OOL/338/2019-OOLM mezi Obcí Tršice, 783 57 Tršice čp. 50 a Českou republikou
– Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
128 00 Praha 2.

………………………..
Pavel Kováček
starosta obce Tršice
v.r.
Vyvěšeno na úřední desce dne: 26.6.2019
Sejmuto u úřední desky dne:

…………………………….
Pavel Ambrož
místostarosta obce Tršice
v.r.

