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VÝPIS USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Hřebeč
konaného dne 31. května 2012
Usnesení č. 15/2012-1
Obecní zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu Ing. Radima Drešera a p. Antonína
Zoubka, za zapisovatele paní Lenku Pěknicovou.
Usnesení č. 15/2012-2
Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrženým programem jednání.
Usnesení č. 15/2012-3
Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Hřebeč na rok 2012. Rozpočet je schválen jako
schodkový (výdaje převyšují příjmy). Schodek rozpočtu bude kryt dlouhodobým úvěrem.
Usnesení č. 15/2012-4
Obecní zastupitelstvo schvaluje do funkce ředitelky Masarykovy jubilejní základní školy
Hřebeč Mgr. Dagmar Bulanovou a do funkce ředitelky Mateřské školy Valentýna Hřebeč Bc.
Lucii Kuškovou.
Usnesení č. 15/2012-5
Obecní zastupitelstvo schvaluje dar pro končící ředitelky MŠ a ZŠ, pro každou v hodnotě
10 000,- Kč.
Usnesení č. 15/2012-6
Obecní zastupitelstvo schvaluje zveřejnění podmínek pro přidělení podporovaných bytů
v bytovém domě, vč. žádosti, nájemní smlouvy, příloh a domovního řádu. Smlouvy o nájmu
pro cílovou skupinu budou uzavírány na dobu 1 roku a v případě bezproblémového nájmu
bude smlouva prodloužena automaticky o další 3 roky.
Usnesení č. 15/2012-7
Obecní zastupitelstvo odkládá rozhodnutí o prodeji pozemku parc. č. 1167/1 v k.ú. Hřebeč na
příští zasedání.
Usnesení č. 15/2012-8
Obecní zastupitelstvo ruší výběrové řízení na prodej pozemku parc. č. 2864/1 v k.ú.
Kročehlavy.
Usnesení č. 15/2012-9
Obecní zastupitelstvo rozhodlo znovu nabídnout k prodeji pozemek parc. č. 2864/1 v k.ú.
Kročehlavy a pozemek parc. č. 1665/2 v k.ú. Hřebeč, a to prostřednictvím realitní kanceláře.
Usnesení č. 15/2012-10
Obecní zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok
2011 včetně zprávy Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2011 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
hospodaření a přijímá tato opatření:
•

Zřizovací listina příspěvkové organizace neobsahovala stanovené náležitosti.
Obec přepracuje zřizovací listiny příspěvkových organizaci. Termín – září 2012.
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•

Účetní doklady k pokladním operacím neobsahovaly podpisy osoby odpovědné za
zaúčtování.
Účetní doklady k platbám prováděným prostřednictvím bankovního účtu neobsahovaly
podpis osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za zaúčtování.
Obec bude dbát na to, aby účetní doklady byly podepsány odpovědnými osobami. Termín
– průběžně.

•

Opožděné vyúčtování pracovních cest starostky obce.
Vyúčtování pracovních cest bude prováděno do 10 dnů.

•

Nebyl sestaven plán inventur.
Plán inventur bude sestaven v souladu s novou směrnicí o inventarizaci. Termín – listopad
2012.

•

Vnitřní předpis účetní jednotky neobsahoval organizaci a způsob provedení inventarizace.
Obec nespecifikovala vnitřním předpisem účtování na podrozvahových účtech, které
fakticky provádí.
Obec neupravila vnitřním předpisem používání časového rozlišení v účetnictví obce.
Obec nestanovila vnitřním předpisem oprávnění, povinnosti a odpovědnost osob,
vztahující se k připojování podpisového záznamu.
Obec vypracuje směrnici pro inventarizaci majetku a závazků, směrnici pro účtování na
podrozvahových účtech, směrnici pro časové rozlišení a směrnici upravující připojování
podpisových záznamů. Termín – září 2012.

•

Na podrozvahových účtech nebylo účtováno o majetku předaném do správy zřízeným
organizacím do hospodaření dle zřizovacích listin (účet 903).
Bylo opraveno doklady číslo 55004 (pro MŠ) a 55005 (pro ZŠ) ze dne 1. 4. 2012.

•

Na podrozvahových účtech nebylo účtováno o majetku zatíženém zástavním právem.
Bylo opraveno doklady číslo 7703 (budova ZŠ) a 7704 (pozemek č. 220) ze dne 31. 3.
2012.

•

Obec neúčtovala o svých krátkodobých pohledávkách v okamžiku jejich vzniku, ale až při
jejich úhradě.
Obec zaúčtuje předpis krátkodobých pohledávek vždy k datu jejich vzniku.

•

Obec neprovedla inventarizaci k okamžiku sestavení účetní závěrky, ale po termínu
stanoveném zákonem o účetnictví.
Nebyla sestavena inventarizační zpráva.
Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny – účet 031 - Pozemky.
Obec neprovedla dokladovou inventuru účtů 381, 388, 231, 331, 342, 336, 374, 389, 378,
982 - nebyly vyhotoveny průkazné inventurní soupisy obsahující náležitosti dle zákona o
účetnictví a prováděcí vyhlášky.
Inventurní soupisy účtů č. 018, 019, 021, 031, 022, 028 neobsahovaly identifikační číslo
organizace a podpisy členů inventarizační komise.
Inventurní soupisy účtů č. 261, 311, 314, 315, 321, 377, 451, 452 neobsahovaly podpisy
členů inventarizační komise včetně data podpisu.
Nápravu provedeme inventarizací k datu 31. 12. 2012.

•

Pravidla rozpočtového provizoria nebyla stanovena orgánem k tomu určeným, to je
zastupitelstvem obce.
Rozpočtové provizorium pro rok 2012 bylo dodatečně schváleno OZ dne 23. 4. 2012.

•

Nebyla prováděna kontrola hospodaření zřízených právnických osob.
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Kontrola ZŠ Hřebeč byla provedena v únoru 2012 – zápis ze dne 22. 2. 2012.
Kontrola bude prováděna v souladu se schváleným plánem činnosti finančního výboru ze
dne 30. 1. 2012.
•

Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření v případě změn ve finančních
vztazích k jinému rozpočtu.
Finanční hospodaření územního celku nebylo uskutečňováno v souladu se schváleným
rozpočtem.
Finanční hospodaření obce bude prováděno v souladu se schváleným rozpočtem, v
případě potřeby bude přijato rozpočtové opatření. Termín – průběžně.

•

Závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti.
K závěrečnému účtu za rok 2010 bude doloženo vyúčtování dotací, účetní výkazy PO a
Rozvaha obce. Termín – květen 2012.

•

Při schvalování rozpočtu nebylo uvedeno, zda je rozpočet schválen jako vyrovnaný,
přebytkový nebo schodkový, dále nebyl usnesením zastupitelstva definován způsob krytí
vzniklého rozpočtového schodku.
Při schvalování rozpočtu bude obec přesně definovat, zda se jedná o rozpočet vyrovnaný,
přebytkový nebo schodkový a způsob krytí vzniklého rozpočtového schodku.

•

Obec upravila obecně výkon finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., svou interní
směrnicí, nepřipojila však k ní platné podpisové vzory zejména pak nebylo vlastní
provádění finanční kontroly prokazatelně doloženo (předběžná, průběžná, následná
kontrola, pokladní přísliby a pod).
Obec bude aktualizovat interní směrnici č. 4 k zajištění vnitřního kontrolního systému.
Termín – září 2012.

Usnesení č. 15/2012-11
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a se zřízením stavby plynovodu do obecních pozemků parc. č. 559 a 560 za
jednorázovou úhradu 500,- Kč se společností OBZOR CZ, Unhošť.
Usnesení č. 15/2012-12
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na poskytnutí částky 124 800,Kč společnosti Vodárny Kladno – Mělník na vybudování vodovodního řadu na Peklově.
Usnesení č. 15/2012-13
Obecní zastupitelstvo schvaluje pronájem obecního bytu v budově školy manž. Dlouhým od
1. 7. 2012 na dobu 1,5 roku, za cenu 7 000,- Kč/měs.
Usnesení č. 15/2012-14
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí žádost Ing. Hlouškové o prošetření nepřijetí dítěte do
MŠ.
Usnesení č. 15/2012-15
Obecní zastupitelstvo souhlasí s proplacením faktur v celkové výši 134 169,- Kč.
Usnesení č. 15/2012-16
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí oznámení starostky o snížení dotace na Sportovní areál
o 36 053,02 Kč.
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Usnesení č. 15/2012-17
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním poptávky na firmu, která zajistí pro výstavbu
Sportovního areálu Hřebeč:
a) organizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby,
b) výkon technického dozoru po dobu realizace stavby,
c) na zajištění agendy – plnění povinností příjemce dotace ve vztahu k poskytovateli
dotace po dobu realizace stavby.
Usnesení č. 15/2012-18
Obecní zastupitelstvo schvaluje firmu Vladimír Zbihlej, Libušín jako dodavatele 24 kuchyněk
včetně spotřebičů a montáže pro podporované byty. Cena jedné kuchyňky vč. montáže a
spotřebičů: 17 400,- Kč vč. DPH.

……………………………….….
Petra Piskáčková
místostarosta obce

…………………………………
Milena Hájková
starostka obce

