ZÁPIS

č.3/2021

ze zasedání zastupitelstva Obce Kamenný Malíkov, konaného dne 28.5.2021

Přítomni: Marie Součková, Lenka Malíková, Mgr. Pavla Daumann, Ing. Miroslav Kašparů, Milan
Líbal, Aneta Dolečková
Omluveni: MgA. Petra Vodáčková
Hosté: P. Doleček, J. Hryzák, J. Hryzáková, G.Daumann
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod..
Místo konání: Obec Kamenný Malíkov – zasedací místnost obecního úřadu
Navržený program: 1) Přivítání + určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, seznámení
s programem zasedání
2) Kontrola usnesní z minulé schůze
3) Závěrečný účet obce, zpráva o hospodaření za rok 2020
4) Schválení účetní uzávěrky za rok 2020
5) Přijetí nápravného opatření
6) Příprava vítání občánků
7) Nátěr laviček a oken, čekárna
8) Různé – ořezy, kontejner,
Návrh na doplnění programu: 9) Místní program obnovy venkova 2021-2025

1) Zahájení + schválení programu jednání + určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zahájení provedla starostka obce paní Marie Součková. Starostka přivítala všechny členy
zastupitelstva a hosty. Dále seznámila přítomné s programem jednání. Jako ověřovatelé zápisu byli
určeni: Aneta Dolečková, Milan Líbal
Zapisovatelkou byla určena Mgr. Pavla Daumann.
Starostka nechala hlasovat o tom, zda všichni přítomni souhlasí s navrženými body jednání, s
ověřovateli zápisu a zapisovatelkou.
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání

pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0

Zastupitelstvo obce schvaluje navržené ověřovatele zápisu pro – 6 proti – 0 zdržel se - 0
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku

pro – 6 proti – 0 zdržel se – 0

2)Kontrola usnesení z minulé schůze
Zastupitelstvo obce schválilo navýšení limitu pokladny do výše 70.000,-- Kč/den, dále schválilo
společenskou smlouvu obchodní společnosti Eko skládka, a opravu polních cest (parcely v
Katastrálním území Kamenný Malíkov, 499/1, 499/2, 500, 106/2, 505/1, 504/1, 504/3, souhlasy
majitelů pozemků 505/1, 504/1, 504/3, 102/2, 84, 162, 506, 109/1, 113/3).

3) Závěrečný účet obce, zpráva o hospodaření za rok 2020
Návrh závěrečného účtu obce Kamenný Malíkov za rok 2020 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2020 byl na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový
přístup zveřejněn v době 12.4.2021-27.5.2021. Ve lhůtě stanovené pro zveřejnění nebyly obci
Kamenný Malíkov doručeny žádné připomínky od občanů.
Součástí závěrečného účtu je i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020. Konečné
přezkoumání hospodaření proběhlo v dubnu.
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020:
Při přezkoumání byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky z auditu,
v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní
dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Přílohy k závěrečnému účtu za rok 2020 – Zpráva o přezkoumání hospodaření, výkaz pro
hodnocení rozpočtu FIN 2-12, rozvaha, výkaz zisku a ztrát a přílohy jsou k nahlédnutí na obecním
úřadu v Kamenném Malíkově v úředních hodinách.
Zjištěné chyby:
–

oprava kapličky byla účtována na § 6171, mělo být účtováno na § 3399 – záležitosti kultury,
církví a sdělovacích prostředků

–

vítání občánků (z roku 2019) - účtováno na § 6171, mělo být účtováno na § 3399

–

prodej palivového dřeva – účtováno na §1031, mělo být účtováno na § 1032 – podpora
ostatních reprodukčních činností

–

pořízení nerezových várnic (z r. 2019) – účtováno na § 5179 – mělo být účtováno na 028,
nebo 902

–

ostatní osobní výdaje – účtovány na § 6171 na tento § se účtuje plat účetní obce, ostatní se
účtují na § 1032 -práce v lese, 3742 – veřejně prospěšné práce apod.

Bylo přijato nápravné opatření chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2020. Písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude podána ve lhůtě
do 31.12.2021.

4) Schválení účetní uzávěrky za rok 2020
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov projednalo podklady pro schvalování účetní uzávěrky obce
za rok 2020 a zjistilo, že schvalovaná účetní uzávěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky a schvaluje účetní uzávěrku obce Kamenný Malíkov za
rok 2020 současně s výsledkem hospodaření běžného účetního období a schvaluje přebytek v
celkové výši 724.009,-- Kč
Návrh na usnesení č. 1/3/2021
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov uzavírá na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb.
projednávání závěrečného účtu obce Kamenný Malíkov za rok 2020, jehož součástí je Zpráva o
přezkumu hospodaření obce, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění.
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Proti

Zdržel se

6

0

0

Usnesení č. 1/3/2021
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov uzavírá na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb.
projednávání závěrečného účtu obce Kamenný Malíkov za rok 2020, jehož součástí je Zpráva o
přezkumu hospodaření obce, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad.

5) Přijetí nápravného opatření
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov projednalo účetní uzávěrku obce za rok 2020 a opatření k
nápravě chyb.
Návrh na usnesení č. 2/3/2021
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov uzavírá na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb.
projednávání závěrečného účtu obce Kamenný Malíkov za rok 2020, jehož součástí je Zpráva o
přezkumu hospodaření obce, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
Zastupitelstvo obce zároveň schvaluje účetní uzávěrku obce za rok 2020 a přijímá opatření k
nápravě chyb, které jsou uvedeny ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí usnesení v navrhovaném znění.
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Usnesení č. 2/3/2021
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov uzavírá na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb.
projednávání závěrečného účtu obce Kamenný Malíkov za rok 2020, jehož součástí je Zpráva o
přezkumu hospodaření obce, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
Zastupitelstvo obce zároveň schvaluje účetní uzávěrku obce za rok 2020 a přijímá opatření k
nápravě chyb, které jsou uvedeny ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce.
6) Příprava vítání občánků
Zastupitelstvo Obce Kamenný Malíkov projednalo vítání občánků pro rok 2021, plánovaný termín
září 2021., místo obecní úřad Kamenný Malíkov. Počet dětí 3 + 2 jako hosté.

7) Nátěr laviček a oken, čekárna
Zastupitelstvo obce projednalo nátěr obecních laviček v obci, nátěr oken Hasičárna, nátěr okna a
lavičky u dolní autobusové zastávky. Obec Kamenný Malíkov obdržela dotaci ve výši 54.000,-- Kč
na výstavbu nové autobusové zastávky v horní části obce směr Zdešov. Původní čekárna bude
zdemolována a odvezena do kovošrotu.
8) Různé
Starostka obce kontaktovala firmu E.on, která prováděla ořezávku porostu pod a v blízkosti el.
vedení v obci, dotazem o úklid ořezaného porostu – E.on odpověděl, že za odvoz ořezu si
zodpovídá každý majetel pozemku sám.
Kontajner – zastupitelstvo obce rozhodlo objednat kontajner pro občany Kamenného Malíkova,
tento kontajner bude umístěn u Obecního úřadu o datumu bude Obec informovat. Kontajner bude
výhradně pro smíšený odpad, nesmí se do něj vhazovat stavební materiál ani žádně chemikálie,
prázdné plechovky od barev.
Sečení, čištění rygolů podél silnic – zastupitelstvo obce bude kontaktovat silnice a živnostníky.

9) Místní program obnovy venkova 2021-2025
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Programen obnovy pro obec Kamenný Malíkov 2021-2025.
Návrh na usnesení č. 3/3/2021
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov souhlasí s vypracovaným Programem obnovy venkova pro
obec Kamenný Malíkov 2021-2025
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Usnesení č. 3/3/2021
Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov souhlasí s vypracovaným Programem obnovy venkova pro
obec Kamenný Malíkov 2021-2025.

Zasedání bylo ukončeno ve 19:30 hod.

Kamenný Malíkov 28.5.2021

…………………………..

…………………………..

Aneta Dolečková

Milan Líbal

ověřovatel zápisu

ověřovatel zápisu

.....................................
Mgr.Pavla Daumann
zapisovatelka

….....................................
Marie Součková
starostka

