Zápis
z 22. zasedání zastupitelstva obce Záhoří konaného ve čtvrtek dne 27.6.2013 v zasedací místnosti
OÚ Záhoří.
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Ing. Kaněra
Neomluveni: Ověřovatelé zápisu: p. Kocourek, p. Opava
Zapisovatel: p.Kápl
PROGRAM
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Závěrečný účet obce Záhoří za rok 2012 a zpráva o přezkumu hospodaření
4. Rozpočtové opatření č. 4/2013
5. Účetní uzávěrka obce a účetní uzávěrka ZŠ a MŠ Záhoří za rok 2012
6. Zateplení budovy ZŠ Záhoří – jmenování komise pro otevírání obálek a jmenování hodnotící
komise
7. Různé, diskuse
8. Závěr
JEDNÁNÍ
1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce p. František Valvoda.
2. Starosta provedl kontrolu usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z 21. zasedání.
Hlasování:

pro
proti
8
0
Usnesení č. 269/2013 bylo schváleno.

zdržel se
0

3. ZO projednalo Závěrečný účet obce Záhoří za rok 2012 a Zprávu o výsledku přezkumu hospodaření
obce Záhoří za rok 2012, provedenou pracovnicemi oddělení přezkumu hospodaření ekonomického
odboru Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Záhoří schvaluje Závěrečný účet obce Záhoří za rok 2012 dle
§84 odst. 2 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zároveň se Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2012, zároveň vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
Hlasování:

pro
proti
8
0
Usnesení č. 270/2013 bylo schváleno.

zdržel se
0

4. Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č.4/2013 a dále projednalo schvalování
rozpočtových opatření v průběhu roku.

Návrh na usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013. ZO pověřuje starostu obce
schvalováním rozpočtových opatření a ukládá mu schválená opatření předložit zastupitelstvu obce na
nejbližším zasedání ZO.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
8
0
0
Usnesení č. 271/2013 bylo schváleno.
5. Starosta seznámil přítomné s tím, že účetní závěrka obce musí být schvalována v ZO na základě
zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 84 odst. 2. a účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Záhoří podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 102 odst. 2 písm. q)
Návrh na usnesení: ZO schvaluje, dle zákona 128/2000 Sb., o obcích § 84 odst. 2. účetní závěrku
obce Záhoří za rok 2012 sestavenou k rozvahovému dni (tj. 31.12.2012) spolu s výsledkem
hospodaření obce. ZO dále schvaluje dle zákona 128/2000 Sb. o obcích, § 102 odst. 2 písm. q) účetní
závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záhoří za rok 2012 sestavenou k rozvahovému dni
(tj.31.12.2012).
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
8
0
0
Usnesení č. 272/2013 bylo schváleno
6. Zastupitelstvo obce projednalo návrh členů a náhradníků do komise otevírání obálek a do hodnotící
komise na akci „Zateplení budovy ZŠ Záhoří“.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje tyto členy komise na otevírání obálek na akci „Zateplení budovy
ZŠ Záhoří“: starosta pan František Valvoda, paní Martina Kleinová a Kristýna Soukupová.
Náhradníky členů komise pana Petra Kápla, paní Lenku Feslovou a Ing. Martinu Gabrielovou.
Do hodnotící komise na akci „Zateplení budovy ZŠ Záhoří“ schvaluje ZO tyto členy: Pavel
Zabranský, ing. Ivana Jašková, ing. Jan Kolář, ing. Václav Kaněra a František Valvoda. Náhradníky
členů hodnotící komise ing. Roberta Matějčka, Jaroslava Vítovce, Radka Opavu, Josefa Svatonského a
Mgr. Ludmilu Klavíkovou.
Hlasování:
pro
proti
zdržel se
8
0
0
Usnesení č, 273/2013 bylo schváleno
7.Různé,diskuse
Na závěr starosta poděkoval za účast a jednání ve 21.00 hodin ukončil.

Starosta: František Valvoda

Zapsal:Petr Kápl

ověřovatelé zápisu: Radek Opava
Jan Kocourek

