Zápis z 33. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná
7.5.2009
Přítomni:
Ladislav Vlach, Tomáš Kertis, Miloslava Zíková, Josef Mareš, Miroslav Zíka, Jiří Kotrba,
Ing. Pavel Martinec – viz prezenční listina
0 občanů
Ověřovateli zápisu byli určeni:

Miloslava Zíková
Miroslav Zíka

Zapisovatel:

Ing. Pavel Martinec

Zasedání zahájil a řídil starosta p. Ladislav Vlach. Konstatoval, že jednání je přítomno 7 členů
zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné. Seznámil přítomné s programem jednání. Program byl
schválen.
Program:
1. Seznámení se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 a návrh opatření k
odstranění nedostatků
2. Projednání nákupu pozemků
3. Žádost o sponzorský dar
4. Zajištění programu a občerstvení pro návštěvu družební obce Věžná
5. Příspěvek obce na uspořádání oslav 110. výročí založení SDH Věžná
6. Změna č. 1 územního plánu obce Věžná
7. Závěr
Ad 1.) Seznámení se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 a
návrh opatření k odstranění nedostatků
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2008. Zastupitelstvo obce předložilo ke schválení návrh opatření k odstranění nedostatků
zjištěných při přezkoumání hospodaření obce za rok 2008, který je přílohou tohoto zápisu.
Ad 2.) Projednání nákupu pozemků
Zastupitelstvo obce projednalo nabídku JUDr. Milady Hyklové na prodej pozemků p.č.689, 718,
720 a 721 v k. ú. Brná. Zastupitelstvo navrhlo schválit odkup nabízených pozemků za cenu
stanovenou dohodou ve výši 15,- Kč/m2.
Ad 3.) Žádost o sponzorský dar
Zastupitelstvo obce projednalo žádost TJ Sokol Kámen, ze dne 17.4.2009, o sponzorský dar ve
formě sečení fotbalového hřiště v Kámeně. Zastupitelstvo navrhlo žádosti vyhovět s tím, že
bezúplatné sečení bude provedeno dvakrát během roku 2009.
Ad 4.) Zajištění programu a občerstvení pro návštěvu družební obce Věžná
Zastupitelstvo obce navrhlo uvolnit z rozpočtu obce částku 6 000,- Kč za účelem zajištění programu
a občerstvení pro návštěvu družební obce Věžná.
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Ad 5.) Příspěvek obce na uspořádání oslav 110. výročí založení SDH Věžná
Zastupitelstvo obce navrhlo uvolnit z rozpočtu obce částku 5 000,- Kč pro SDH Věžná za účelem
uspořádání oslav 110. výročí založení SDH Věžná.
Ad 6.) Změna č. 1 územního plánu obce Věžná
Zastupitelstvo obce navrhlo schválit návrh zadání změny č.1 územního plánu obce Věžná.
Ad 7.) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva obce ukončil.
Ve Věžné dne 7.5.2009
Zapsal:

Ing. Pavel Martinec

Ověřili:

Miloslava Zíková
Miroslav Zíka

Starosta:

Ladislav Vlach
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Usnesení z 33. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná ze dne
7.5.2009
Zastupitelstvo obce:
1. Bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věžná za rok 2008“.
2. Schvaluje Návrh opatření k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření
obce za rok 2008, který je přílohou tohoto zápisu.
3. Schvaluje odkup pozemků od JUDr. Milady Hyklové dle předložené nabídky za cenu
stanovenou dohodou ve výši 15,- Kč/m2.
4. Vyhovuje žádosti TJ Sokol Kámen, ze dne 17.4.2009, o sponzorský dar ve formě sečení
fotbalového hřiště v Kámeně, s tím, že bezúplatné sečení bude provedeno dvakrát během
roku 2009.
5. Schvaluje uvolnění částky 6 000,- Kč z rozpočtu obce za účelem zajištění programu a
občerstvení pro návštěvu družební obce Věžná.
6. Schvaluje uvolnění částky 5 000,- Kč z rozpočtu obce pro SDH Věžná za účelem uspořádání
oslav 110. výročí založení SDH Věžná.
7. Schvaluje návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce Věžná

_________________________________

________________________________

starosta

zástupce starosty
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Příloha č. 1
Návrh opatření k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření
obce za rok 2008 ze zprávy č.j. KUJI 1259/2009 KO
●

Bude-li v budoucnu schvalována „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce“
s výhradou:
1. Bude Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru kontroly, zaslán „Návrh opatření
k odstranění nedostatků při přezkoumání hospodaření obce“ s uvedením termínu
odstranění. Zodpovídá starosta obce.
2. Po jejich provedení v daném termínu bude o tomto Krajskému úřadu Kraje Vysočina,
odboru kontroly, podána zpráva. Zodpovídá starosta obce.

Na základě těchto opatření budou dodržena jednotlivá ustanovení zákona č 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve
znění pozdějších předpisů.
●

Cestovní náhrady budou propláceny v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, Zodpovídá účetní.

●

Inventarizace majetku bude prováděna tak, aby byla důsledně dodržena ustanovení § 4
odst. 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Zodpovídá účetní.

●

Účetnictví bude vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a
poctivý obraz. Zodpovídá účetní.

●

Účetní jednotka striktně dodrží stanovené postupy při vedení účetnictví. Zodpovídá účetní.

Na základě těchto opatření budou dodržena jednotlivá ustanovení zákona o účetnictví, aby
se toto stalo správným, úplným a průkazným.
Všechna uvedená opatření budou vykonána do 31.7.2009.
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