OBEC SVOJŠÍN
zastupitelstvo obce
USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Svojšín
konaného dne 15. června 2015

Zastupitelstvo obce Svojšín
1. Schvaluje program jednání podle předloženého návrhu, jak vyplývá
z Informace starosty obce o svolání zasedání zastupitelstva obce ze dne
5.6.2015.
2. Zřizuje návrhový výbor a za
Romana Vilda a Tomáše Petráně.

jeho

členy

volí

Martu

Panuškovou,

3. Schvaluje ověřovatele zápisu Josefa Němce a Marcelu Pomyjovou.
4. Odkládá projednání žádosti o prodej pozemků p.č. 311/9, ostatní plocha
a 311/11, ostatní plocha, oba v katastrálním území Svojšín s tím,
že předpokladem pro projednání žádosti je vytýčení hranic žádaných pozemků
na náklady žadatele.
5. Schvaluje převzetí závazku vyplývajícího z Dohody o přičlenění honebních
pozemků č. 11 M 09/31, uzavřené mezi Pozemkovým fondem České republiky
a Lesy České republiky, s.p., v katastrálním území Svojšín, a to v souvislosti
s případným bezúplatným nabytím pozemků p.č. 248/1, 248/4, 248/16, 304/8
a 1045 v katastrálním území Svojšín, od České republiky – Státního
pozemkového úřadu.
6. Schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu k pozemkům p.č. 387/2 a 387/4
v katastrálním území Holyně u Svojšína, mezi Obcí Svojšín jako budoucí

povinnou a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8,
Děčín IV – Podmokly jako oprávněnou; věcné břemeno – služebnost bude
spočívat v umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na uvedených
pozemcích v rozsahu 15,4 m2; úplný návrh smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu
včetně situačního snímku se zákresem předpokládaného rozsahu věcného
břemene tvoří přílohu tohoto usnesení.
7. Schvaluje přijetí finanční dotace ve výši 36 400,- Kč od Plzeňského kraje,
IČ 70890366, Škroupova 18, v rámci programu Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015, DT Příspěvek
na věcné vybavení z rozpočtu kraje, na základě usnesení Zastupitelstva
Plzeňského kraje č. 848/15 ze dne 8.6.2015.
8. Bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Svojšín,
příspěvkové organizace, za školní rok 2013/2014, jejíž součástí je zpráva
o hospodaření školy za rok 2013.
9. Schvaluje finanční vypořádání příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Svojšín za rok 2014 – převod zlepšeného hospodářského
výsledku ve výši 13 869,49 Kč na účet 432 – Nerozdělený zisk, Neuhrazená
ztráta minulých let.
10. Schvaluje roční účetní závěrku účetní jednotky Základní škola a
škola Svojšín, příspěvková organizace, za rok 2014, 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

11. Schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění a § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce za rok
2014 ve znění předloženého návrhu s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením s výhradou k nedostatkům, které vyplývají ze zjištění Krajského
úřadu Plzeňského kraje, odboru ekonomického, při přezkoumání hospodaření
ÚSC Svojšín dne 2.4.2015, uvedenému ve Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření obce, v konečném znění zprávy, a současně přijímá následující
opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků:
ukládá kontrolnímu výboru provádět kontrolní činnost v souladu s § 119
odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a to
v rozsahu schváleného plánu práce výboru pro rok 2015 a pro období
následující; kontrolní výbor je povinen přijmout plán práce na další rok vždy
nejpozději do konce roku předcházejícího a dodržovat plán stanovených
kontrol a další činnosti výboru s termínem plnění průběžně.
12. Schvaluje roční účetní závěrku účetní jednotky Obec Svojšín za rok 2014
a převod hospodářského výsledku za rok 2014 z účtu 431 - výsledek
hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 - výsledek hospodaření
minulých účetních období v roce 2015, neboť nezjistilo, že by účetní závěrka
neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky
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č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky.
13. Schvaluje inventarizační zprávu o provedení inventarizace majetku, závazků
a pohledávek obce k 31.12.2014, která tvoří samostatnou přílohu tohoto
usnesení, a vyřazení nepotřebného majetku a pohledávek podle této zprávy.
14. Schvaluje rozpočtová opatření č. 2 ve schváleném rozpočtu obce na rok 2015
ve znění návrhu, který tvoří samostatnou přílohu tohoto usnesení.
15. Schvaluje provedení zápisu do kroniky obce za rok 2013 ve znění návrhu,
který tvoří samostatnou přílohu tohoto usnesení.

Ve Svojšíně dne 15.6.2015

Tomáš Petráň v.r.
místostarosta obce

Karel Petráň v.r.
starosta obce

Správnost vyhotovení usnesení ověřili:
Josef Němec v.r.
Marcela Pomyjová v.r.
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