OBEC SVOJŠÍN
zastupitelstvo obce
USNESENÍ
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Svojšín
konaného dne 27. dubna 2017

Zastupitelstvo obce Svojšín
1. Schvaluje program jednání podle předloženého návrhu, jak vyplývá
z informace o svolání zasedání zastupitelstva obce ze dne 19. 4. 2017.
2. Zřizuje návrhový výbor a za jeho členy volí Františka Kasla, Josefa Němce
a Marcelu Pomyjovou.
3. Schvaluje ověřovatele zápisu Tomáše Petráně a Martu Panuškovou.
4. Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě k pozemkům p.č. 343/8, 640/18, 640/50, 640/59 a st.p.č. 242
v katastrálním území Svojšín, mezi Obcí Svojšín jako povinnou ze služebnosti
inženýrské sítě a Jiřím Novákem, nar. 9. 12. 1975, bytem Zvoncovitá 1972/5,
155 00 Praha 5 jako oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě; služebnost
bude spočívat v užívání části služebných nemovitostí spočívající v právu
umístění, výstavby, užívání a nezbytných oprav kabelové přípojky NN 0,4 kV
pro připojení MVE Svojšín k distribuční síti ČEZ Distribuce a.s. na služebných
nemovitostech; úplný návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě včetně geometrického plánu pro stanovení rozsahu věcného
břemene tvoří přílohu tohoto usnesení.
5. Schvaluje inventarizační zprávu o provedení inventarizace majetku, závazků
a pohledávek obce k 31. 12. 2016, která tvoří samostatnou přílohu tohoto
usnesení, a vyřazení nepotřebného majetku a pohledávek podle této zprávy.

6. Schvaluje finanční vypořádání Základní školy a Mateřské školy Svojšín,
příspěvkové organizace, za rok 2016 – převod zhoršeného hospodářského
výsledku ve výši – 7 322,39 Kč na účet 432 – Nerozdělený zisk, Neuhrazená
ztráta minulých let.
7. Schvaluje roční účetní závěrku účetní jednotky Základní škola a
škola Svojšín, příspěvková organizace, za rok 2016, neboť
že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů
s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu
a finanční situace účetní jednotky.

Mateřská
nezjistilo,
v souladu
účetnictví

8. Schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů a § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
závěrečný účet obce za rok 2016 ve znění předloženého návrhu a souhlasí
s celoročním hospodařením s výhradami k nedostatkům, které vyplývají
ze zjištění Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru ekonomického, při
přezkoumání hospodaření ÚSC Svojšín, provedeném ve dnech 8. 2. 2017
až 10. 2. 2017, uvedeným ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření
obce, v konečném znění zprávy, a současně přijímá následující opatření
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků:
-

ukládá obecnímu úřadu z dostupných dokladů a na základě znalosti
rozhodných skutečností prověřit, v kterých případech v průběhu roku 2016
vznikl zaměstnanci obce nárok na stravné, dodatečně stanovit výši stravného
a tuto příslušnému zaměstnanci obec zaplatí
Termín: do 30 dnů ode dne přijetí usnesení

-

ukládá starostovi obce vytvořit interní směrnici pro vyúčtování pracovních cest
s tím, že povinností zaměstnance podle této směrnice bude vyúčtování
pracovní cesty do posledního dne v kalendářním měsíci, kdy se cesta
uskutečnila
Termín: do 30 dnů ode dne přijetí usnesení

-

ukládá správci rozpočtu neschvalovat výdaje, které nejsou ve schváleném
rozpočtu; výdaje, které nejsou v rozpočtu se nesmí uskutečnit, dokud nebude
provedena změna rozpočtu
Termín: průběžně

9. Schvaluje roční účetní závěrku účetní jednotky Obec Svojšín za rok 2016
a převod hospodářského výsledku za rok 2016 z účtu 431 - výsledek
hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 - výsledek hospodaření
minulých účetních období v roce 2016, neboť nezjistilo, že by účetní závěrka
neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky
č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky.
10. Schvaluje rozpočtová opatření č. 3 ve schváleném rozpočtu obce na rok 2017
podle samostatné přílohy.
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11. V souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pověřuje s účinností ode
dne 28. 4. 2017 starostu obce částečnou pravomocí k provádění rozpočtových
opatření v rozpočtu obce v následujícím rozsahu a za podmínek:
-

starosta obce je oprávněn schválit rozpočtovou změnu do výše 200 tis. Kč
s tím, že není omezena celková výše rozpočtového opatření provedeného
starostou; za rozpočtovou změnu se považuje změna jednoho údaje
schváleného rozpočtu; jedno rozpočtové opatření obsahuje všechny souhrnně
schválené rozpočtové změny

-

rozpočtové změny v částkách vyšších může starosta obce provádět
jen v případech, kdy zapojení výdaje je nezbytné k odstranění následků
havárií, případně se jedná o výdaje prokazatelně vedoucí k odvrácení
možných škod, dále když včasné neprovedení platby by bylo sankcionováno a
dopady sankcí mohou výrazně překročit případná rizika z včas neprovedené
platby a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné
a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován nezávisle na
vůli obce (úhrady pokut, penále, daní a daňového příslušenství, vyúčtování
energií apod.)

-

rozpočtové změny nelze činit při zapojení účelově vázaných prostředků
(dotací a příspěvků) ani pokud by se mělo jednat o výdaje na investiční akce
nezahrnuté ve schváleném Místním programu rozvoje obce

-

učiněná rozpočtová opatření budou zveřejněna způsobem a ve lhůtě
stanovené zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

-

při provádění rozpočtových opatření je starosta obce povinen maximálně dbát
na dodržování rozpočtových zásad, především zásady efektivnosti
a hospodárnosti při nakládání s veřejnými prostředky a zásady reálnosti
při provádění změn v rozpočtu

Ve Svojšíně dne 27. 4. 2017

Josef Němec v.r.
místostarosta obce

Karel Petráň v.r.
starosta obce

Správnost vyhotovení usnesení ověřili:
Tomáš Petráň v.r.

Marta Panušková v.r.
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